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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 46/27-10-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή  27 

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της 

εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του 

Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), 

σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 

2/87506/23-10-2017, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 75 του 

ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε  

(5) και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Παρασκευάς Δημήτριος, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4.  

Δράκο Στέφανο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά 

Γεώργιο ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο  (δικ/νος), 

ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, ο 

οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία 

αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της  μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η 

οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  ο οποίος 

αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν 

και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 6. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς και της κ. 

Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και της Διευθύντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Καλογήρου Παρασκευής, της υπαλλήλου Δ/νσης 

Τουρισμού Ειρήνης Χατζηνικολάου και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημήτριου, 

 

 

ΘΕΜΑ                                                                Aπόφ.Αρ.  620 / 2017 (ΑΔΑ: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη δώδεκα κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 
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εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, 

να συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην 

ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ: 16/87758/24-10-2017) 

2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88007/25-10-2017) 

3. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € 

για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

Δήμου (ΔΟΠ)». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88369/25-10-2017) 

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)».  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88369/25-10-2017) 

5. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης 

για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Ρόδου 2017». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88758/26-10-2017) 

6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88758/26-10-2017) 

7. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την 

«προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88781/26-10-2017) 

8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88781/26-10-2017) 

9. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Τμήμα 1: “Υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών” και Tμήμα 2: “Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens΄ active 
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involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand”» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/88829/26-10-2017) 

10. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ 

2548/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, Εφέτη, που αφορά το Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 με αρ. πρωτ. 2/89087/27-10-2017) 

11. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής άδειας μετάβασης στην Αθήνα για παράσταση 

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 17-11-2017 και για τη συζήτηση της 10-10-2016 και με 

γενικό αριθμό κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 

αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.    

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 με αρ. πρωτ. 2/8908927-10-2017) 

12. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για άδεια μετάβασης στην Αθήνα και 

παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-11-2017 και για τη συζήτηση 

της από 10-12-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 17319520-12-2013 και αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 

την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου 

και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.   

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

με αρ. πρωτ. 2/89088/27-10-2017) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα όλες οι 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δώδεκα κατεπειγόντων θεμάτων στην 46

η
 τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει 

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. 
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3. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 

€ για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

Δήμου (ΔΟΠ)». 

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)».  

5. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και την διάθεση της 

πίστωσης για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017». 

6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017». 

7. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την 

«προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

9. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Τμήμα 1: “Υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών” και Tμήμα 2: “Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens΄ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand”» 

10. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ 

2548/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, Εφέτη, που αφορά το Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη. 

11. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής άδειας μετάβασης στην Αθήνα για παράσταση 

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 17-11-2017 και για τη συζήτηση της 10-10-2016 και με 

γενικό αριθμό κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 

αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.    

12. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για άδεια μετάβασης στην Αθήνα και 

παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-11-2017 και για τη συζήτηση 

της από 10-12-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 17319520-12-2013 και αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με 

την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου 

και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                             Aπόφ. Αρ. 621/ 2017 (ΑΔΑ: 7Κ79Ω1Ρ-ΦΙΟ) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/87441/23-10-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/87441/23-10-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   
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«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1304,1305,1306,1307,1309,1310. 

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016 ,σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι δαπάνες αυτές , όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 

μηνών (άρθρο 4, παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016)».  

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1295 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

Δ/ντριας Τουρισμού Βεατρίκης Σέρβου για την 

συμμετοχή της,  στην έκθεση τουρισμού Greek 

Tourism Expo 2017 στην Αθήνα από 8/12/2017 εως 

και 10/12/2017 

 450,00 

2 1296 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση της 

Προαίσταμένης Δ/νσης Τουρισμού Ειρήνης 

Χατζηνικολάου για την συμμετοχή της στην έκθεση 

τουρισμού Greek Tourism Exro 2017 στην Αθήνα 

από 8/12/2017 έως και 11/12/2017 

 450,00 

3 1297 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης για 

την συμμετοχή  της Δ/ντριας Τουρισμού Βεατρίκης 

Καλλιόπης στην έκθεση Τουρισμού Grecka 

Panorama 2017  στη Βαρσοβία από 1/12/2017 έως 

και 4/12/2017  

 1.300,00 

4 1298 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  για 

την συμμετοχή της υπαλλήλου Τουρισμού 

Αναστασίας Σαββιού στην έκθεση Τουρισμού 

Grecka Panorama 2017  στην Βαρσοβία από 

1/12/2017 έως και  4/12/2017  

 1.100,00 

5 1299 00-6142.0003 
Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικης 

περιόδου 2017(Ορκωτοί Λογιστές) 
 20.000,00 

6 1300 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και κουρτινών  1.000,00 

7 1301 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης για 

την συμμετοχή της Προϊσταμένης  Δ/νσης 

Τουρισμού Ειρήνης Χατζηνικολάου  στην έκθεση 

Τουρισμού Philoxenia 2017  στην Θεσσαλονίκη από 

9/11/2017 εως και 13/11/2017  

 520,00 

8 1304 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

Δ/ντριας Δ/νσης Τουρισμού  Σέρβου Βεατρίκης για 

την συμμετοχή της στην έκθεση Τουρισμού 

Philoxenia 2017 στην Θεσσαλονίκη από 9/11/2017 

εως και 13/11/2017 

 620,00 

9 1305 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού Φακιόλη για την 

συμμετοχή του στην έκθεση τουρισμού WTM 2017 

στο Λονδίνο από 5/11/2017 έως και 9/11/2017  

 1.400,00 

10 1306 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού Χατζίκου 

Κωνσταντίνου για την συμμετοχή του στην έκθεση 

Τουρισμού WTM 2017 στο Λονδίνο από 5/11/2017 

έως και 9/11/2017 

 1.400,00 

11 1307 00-6813.0003 
'Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 

των προγραμμάτων  
 2.182,80 
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12 1309 20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  

(της υπαλλήλου αορίστου χρόνου, Μισσού - 

Σαντορινιού Σταματίας του Ελευθερίου )   

 7.500,00 

13 1310 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μωραϊτου Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης 

προκειμένου να παρακολουθήσει την ημερίδα 

Ενημέρωσης Υλοποίησης Έργων που διοργανώνεται 

από τη Διαχειριστική Αρχή  Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 από 

2/11/2017 έως και 3/11/2017 

 800,00 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 
Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησαν άλλες δύο 

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/89012/27-10-

2017, 2/89013/27-10-2017 οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν σε αυτήν την 

απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι συμπληρωματικές εισηγήσεις έχουν ως εξής: 

 

1
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπής  υποχρέωσης  και ανάληψης  οικονομικού έτους 

2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  80/2016. 

1. Πίνακας ανατροπών  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αμοιβές  00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   -20.000,00 

 

2. Πίνακας   ανάληψης  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   26.789,79 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 
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2
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικών  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ: 312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326, 

1327,1328,1329.  

Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, 

σας διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

και παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι δαπάνες αυτές, όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης 

πίστωσης εντός 2 μηνών ( άρθρο 4, παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016)».  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 46ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1. 1312 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 
 70.000,00 

2.  1313 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 
 100.000,00 

3.  1314 00-8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  100.000,00 

4.  1315 00-8223.0001 
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κ.λ.π. 
 250.000,00 

5.  1316 00-6495.0015 

Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u", Σχεδιασμός 

-γραφιστική επιμέλεια τουριστικού χάρτη και 

εντύπου με αναγνωσιμότητα για άτομα με 

αναπηρία ( ΑμεΑ ) του Δήμου Ρόδου  

 1.599,60 

6.  1317 30-6233.0006 
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 
 193.951,05 

7.  1318 30-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 
 2.491,97 

8.  1319 30-7413.0001 
Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου 

Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση) 
 52.283,02 

9.  1320 40-7421.0011 

Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 977.662,11 

10.  1321 20-6277.0002 

Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 

Απορριμμάτων και Ογκώδων Αντικειμένων, 

Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και 

χειρωνακτικής Σάρωσης και αποψιλώσεων Κοινοχ. 

Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις) 

 46.222,19 

11.  1323 15-6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας  270.000,00 

12.  1322 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   90.000,00 

13.  1324 15-6741.0002 
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 

αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 
 10.000,00 

14.  1325 15-6741.0007 
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών 
 20.000,00 

15.  1326 15-6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου  15.014,85 

16.  1327 60-6737.0001 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ 

για την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου 

 109.000,00 

17.  1328 30-6699.0002 Υλικά οδικής σήμανσης  60.000,00 
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18.  1329 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( 

Δικαιούχοι αποζημίωσης Ατσίδη κ.λ.π. αριθ. 

απόφασης 199/2015 και 211/2017 δικαστικές 

αποφάσεις )  

 850,00 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/87441/23-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/89012/27-10-2017 & 2/89013/27-10-2017 συμπληρωματικές εισηγήσεις 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στην ανατροπή και στις διαθέσεις (ψηφίσεις) 

πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Αμοιβές 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων -20.000,00 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

A/A 

ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1295 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

Δ/ντριας Τουρισμού Βεατρίκης Σέρβου για την 

συμμετοχή της,  στην έκθεση τουρισμού Greek 

Tourism Expo 2017 στην Αθήνα από 8/12/2017 εως 

και 10/12/2017 

 450,00 

2 1296 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση της 

Προαίσταμένης Δ/νσης Τουρισμού Ειρήνης 

Χατζηνικολάου για την συμμετοχή της στην έκθεση 

τουρισμού Greek Tourism Exro 2017 στην Αθήνα 

από 8/12/2017 έως και 11/12/2017 

 450,00 

3 1297 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης για 

την συμμετοχή  της Δ/ντριας Τουρισμού Βεατρίκης 

Καλλιόπης στην έκθεση Τουρισμού Grecka 

Panorama 2017  στη Βαρσοβία από 1/12/2017 έως 

και 4/12/2017  

 1.300,00 
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4 1298 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης  για 

την συμμετοχή της υπαλλήλου Τουρισμού 

Αναστασίας Σαββιού στην έκθεση Τουρισμού 

Grecka Panorama 2017  στην Βαρσοβία από 

1/12/2017 έως και  4/12/2017  

 1.100,00 

5 1299 00-6142.0003 
Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικης 

περιόδου 2017(Ορκωτοί Λογιστές) 
 20.000,00 

6 1300 15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και κουρτινών  1.000,00 

7 1301 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης για 

την συμμετοχή της Προϊσταμένης  Δ/νσης 

Τουρισμού Ειρήνης Χατζηνικολάου  στην έκθεση 

Τουρισμού Philoxenia 2017  στην Θεσσαλονίκη από 

9/11/2017 εως και 13/11/2017  

 520,00 

8 1304 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

Δ/ντριας Δ/νσης Τουρισμού  Σέρβου Βεατρίκης για 

την συμμετοχή της στην έκθεση Τουρισμού 

Philoxenia 2017 στην Θεσσαλονίκη από 9/11/2017 

εως και 13/11/2017 

 620,00 

9 1305 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού Φακιόλη για την 

συμμετοχή του στην έκθεση τουρισμού WTM 2017 

στο Λονδίνο από 5/11/2017 έως και 9/11/2017  

 1.400,00 

10 1306 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού Χατζίκου 

Κωνσταντίνου για την συμμετοχή του στην έκθεση 

Τουρισμού WTM 2017 στο Λονδίνο από 5/11/2017 

έως και 9/11/2017 

 1.400,00 

11 1307 00-6813.0003 
'Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 

των προγραμμάτων  
 2.182,80 

12 1309 20-6021.0002 

Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  

(της υπαλλήλου αορίστου χρόνου, Μισσού - 

Σαντορινιού Σταματίας του Ελευθερίου )   

 7.500,00 

13 1310 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μωραϊτου Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης 

προκειμένου να παρακολουθήσει την ημερίδα 

Ενημέρωσης Υλοποίησης Έργων που διοργανώνεται 

από τη Διαχειριστική Αρχή  Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 από 

2/11/2017 έως και 3/11/2017 

 800,00 

14 Έργο 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   26.789,79 

15 1312 00-6222.0001 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 
 70.000,00 

16 1313 00-8211.0001 
Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 

αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 
 100.000,00 

17 1314 00-8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  100.000,00 

18 1315 00-8223.0001 
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κ.λ.π. 
 250.000,00 

19 1316 00-6495.0015 

Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u", Σχεδιασμός -

γραφιστική επιμέλεια τουριστικού χάρτη και εντύπου 

με αναγνωσιμότητα για άτομα με αναπηρία ( ΑμεΑ ) 

του Δήμου Ρόδου  

 1.599,60 
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20 1317 30-6233.0006 
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 
 193.951,05 

21 1318 30-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 
 2.491,97 

22 1319 30-7413.0001 
Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου 

Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση) 
 52.283,02 

23 1320 40-7421.0011 

Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 977.662,11 

24 1321 20-6277.0002 

Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων 

και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 

Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής 

Σάρωσης και αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων 

(Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις) 

 46.222,19 

25 1323 15-6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας  270.000,00 

26 1322 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   90.000,00 

27 1324 15-6741.0002 
Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 

αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 
 10.000,00 

28 1325 15-6741.0007 
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών 
 20.000,00 

29 1326 15-6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου  15.014,85 

30 1327 60-6737.0001 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ για 

την πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Ρόδου 

 109.000,00 

31 1328 30-6699.0002 Υλικά οδικής σήμανσης  60.000,00 

32 1329 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( Δικαιούχοι 

αποζημίωσης Ατσίδη κ.λ.π. αριθ. απόφασης 

199/2015 και 211/2017 δικαστικές αποφάσεις )  

 850,00 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπών υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                      Απόφ. Αρ:  622 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΚΗΔΩ1Ρ-ΩΟΞ) 

Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ). 

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/87429/23-10-2017 και 

2/87436/23-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις με αρ. πρωτ.: 2/87436/23-10-2017 

& 2/87429/23-10-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως 

παρακάτω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1
η 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ)  

            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  
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5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 541/2017 (Διάθεση 

πίστωσης) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προϋπ. 2017 της δαπάνης 

και τα παραστατικά της προς έγκριση:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-

ανάληψη υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της 

πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος».  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2
η 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Δ.Κ 

ΙΑΛΥΣΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 554/2017 

(«Διάθεση πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προϋπ. 2017 της 

δαπάνης και τα παραστατικά της προς έγκριση:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-

ανάληψη υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της 

πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2101 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 359,99 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

1,2Χ2,5Χ3,00 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2102 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 248,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΈΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΚΟΥΛ 25Μ 

2103 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 142,29 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Φ20 2 Μ 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/87429/23-10-2017 & 87436/23-10-2017 εισηγήσεις της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

 Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 541/2017 &  

            554/2017 («Διάθεση πιστώσεων» ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 ως 

επείγουσα δαπάνη από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ), στο  σχετικό Κ.Α.70-

6662.0002, προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                        Απόφ. Αρ.  623 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΕΛΚΩ1Ρ-Π6Α) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2017. 

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/87492/23-10-2017) 

 

Αρ. 
Ημ. 

Έκδοσης 
Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

2101 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 359,99 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

1,2Χ2,5Χ3,00 

2102 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 248,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΈΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΚΟΥΛ 25Μ 

2103 09/10/2017 
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
047071708 70-6662.0002 142,29 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Φ20 2 Μ 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/87492/23-10-2017 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, ως παρακάτω:   

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

οικονομικού έτους  2017. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 

και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται 

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς 

αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του 

αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1322.0030  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE του 

προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 20.019,38 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.                       

(ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                  

Κ.Α. 10-6422.0004 

2. Κ.Α  1322.0031  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου BLUEISLANDS 

του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 25.277,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης.               (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή 

εξόδου στον                        Κ.Α. 00-6495.0017 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των 

λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 29.400,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της αύξησης των 

εργοδοτικών εισφορών. 

2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού 

δαπάνης 175.581,74 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                   

Κ.Α. 1322.0031 

3. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.870.000,00 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-

2011, τεύχος Β’ ).  

4. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 



14 

 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4111.0001 

5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000 €, κατά 20.019,38 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0030 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  1694.0001 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000          

€ κατά 400.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  1694.0002 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000          

€ κατά 50.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α  1694.0003 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000          

€ κατά 500.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α  1694.0004 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000          

€ κατά 25.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» προϋπολογισμού δαπάνης  

50 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

2. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 

ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 590.014,62 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

3. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού δαπάνης 

300.346,90 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προσόδων. 

5. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού δαπάνης 370 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

6. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 350 

€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

7. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 

φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 140 €  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

8. Κ.Α. 2119.0011 και τίτλο «Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης 30 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης  

9.070,00 €  κατά 80.698,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 25.000 € 

και  το τελικό αποθεματικό είναι  1.030.513,39 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 228.291.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.260.711,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.030.513,39 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη Ανθούλας, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/89247/27-10-

2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/89247/27-10-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 

2017», ως εξής: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/87492/23-10-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια του 

ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€ με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα των Δ/νσεων Μεσαιωνικής Πόλης και 

Προγραμματισμού Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 10-6422.0008, 70-6142.0002,           

70-6117.0001, 70-7331.0023 

2. Κ.Α. 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 123.000€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.  00-6495.0020, 10-6422.0007, 70-6142.0001, 70-7132.0001 και 

70-7135.0004.  

3. Κ.Α. 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού δαπάνης 11.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 

στους Κ.Α.         00-6495.0021, 00-6431.0008, 10-6422.0009, 35-6117.0002, 35-6142.0001, 35-

7135.0002 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6431.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης 

και προβολής, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και ημερίδων του έργου ACUA» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

2.  Κ.Α. 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  

5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

3. Κ.Α. 00-6495.0021 και τίτλο « Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
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4. Κ.Α. 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

5. Κ.Α. 10-6422.0008 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

6. Κ.Α. 10-6422.0009 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης.  

7. Κ.Α 30-6662.0006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και μετατροπή σε LED 

αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

8. Κ.Α 30-7323.0005 και τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 54.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

9. Κ.Α 30-7326.0003 και τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων 

και ΚΟΚ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

10. Κ.Α. 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση δαπανών 

για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

11. Κ.Α. 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη 

του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

12. Κ.Α. 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

13. Κ.Α. 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση δαπανών 

του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

14. Κ.Α. 70-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

15. Κ.Α. 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης και 

τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

16. Κ.Α. 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

17. Κ.Α. 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  

50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

18. Κ.Α. 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 

προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

19. Κ.Α. 70-7411.0003 και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη» 

προϋπολογισμού δαπάνης  17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  
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Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, 

κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 

43.800 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 43.800 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0001 και τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0014 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000 €, κατά 23.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 43.800 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/87492/23-10-2017 εισήγηση, μειώνεται κατά 231.000 € και  το 

τελικό αποθεματικό είναι  824.513,39 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ 227.617.711,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 824.513,39 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού κ. Κλαδογένη Ανθούλας, της Δ/ντριας 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα) 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε στα μέλη προφορικά την παρακάτω εισήγηση ως 

εξής: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 70-7134.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης εισιτηρίων 

κοιλάδας Πεταλουδών με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/87492/23-10-2017 και 2/89247/27-10-2017 εισηγήσεις, 

μειώνεται κατά 255.800 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

ΕΣΟΔΑ 228.442.224,69 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87492/23-10-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/89247/27-10-2017 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
      Α) Εγκρίνει, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και 

οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Eισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  1322.0030  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE του 

προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 20.019,38 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.                       

(ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                  

Κ.Α. 10-6422.0004 

2. Κ.Α  1322.0031  και τίτλο «Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου BLUEISLANDS 

του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 25.277,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. (ΑΔΑ ΣΑΕΠ 3672/22-05-2017: 716Σ465ΧΙ8-ΛΤ4).  Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου 

στον Κ.Α. 00-6495.0017 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4111.0001  και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8211.0001 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των 

λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 29.400,00 €, κατά 10.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού, λόγω της αύξησης των 

εργοδοτικών εισφορών. 

2. Κ.Α 00-6495.0017 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"» προϋπολογισμού 

δαπάνης 175.581,74 €, κατά 25.277,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                   

Κ.Α. 1322.0031 

3. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.870.000,00 €, κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-

2011, τεύχος Β’ ).  

ΕΞΟΔΑ 227.642.511,30 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 799.713,39 
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4. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000 €, κατά 300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4111.0001 

5. Κ.Α 10-6422.0004 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του προγράμματος "MOTIVATE"» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000 €, κατά 20.019,38 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0030 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1.  Κ.Α  1694.0001 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000          

€ κατά 400.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2.  Κ.Α  1694.0002 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Προτιμισιακό  ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000          

€ κατά 50.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3.  Κ.Α  1694.0003 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΚΥΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000          

€ κατά 500.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4.  Κ.Α  1694.0004 και τίτλο «Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-

παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- Δημοπρασίες ΕΤΑΔ» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000          

€ κατά 25.000€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 0413 και τίτλο «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).» προϋπολογισμού δαπάνης  

50 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

2. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 

ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 590.014,62 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

3. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού δαπάνης 

300.346,90 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

4. Κ.Α. 0463 και τίτλο «Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προσόδων. 

5. Κ.Α. 0529.0003 και τίτλο «Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης» προϋπολογισμού δαπάνης 370 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

6. Κ.Α. 1512.0004 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 350 

€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

7. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπό του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 

φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης 140 €  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

8. Κ.Α. 2119.0011 και τίτλο «Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης 30 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0211 και τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού δαπάνης  

9.070,00 €  κατά 80.698,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  975.000 € 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1323.0005 και τίτλο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια του 

ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» προϋπολογισμού δαπάνης 16.500€ με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα των Δ/νσεων Μεσαιωνικής Πόλης και 

Προγραμματισμού Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α. 10-6422.0008, 70-6142.0002,           

70-6117.0001, 70-7331.0023 

2. Κ.Α. 1323.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 123.000€ με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδων στους Κ.Α.  00-6495.0020, 10-6422.0007, 70-6142.0001, 70-7132.0001 και 

70-7135.0004.  

3. Κ.Α. 1323.0007 και τίτλο «ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον- ''ACUA"» προϋπολογισμού δαπάνης 11.500€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδων 

στους Κ.Α.         00-6495.0021, 00-6431.0008, 10-6422.0009, 35-6117.0002, 35-6142.0001, 35-

7135.0002 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6431.0008 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης 

και προβολής, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και ημερίδων του έργου ACUA» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

2.  Κ.Α. 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  

5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

3. Κ.Α. 00-6495.0021 και τίτλο « Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

4. Κ.Α. 10-6422.0007 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για 

τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

5. Κ.Α. 10-6422.0008 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

6. Κ.Α. 10-6422.0009 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

(Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις ανάγκες του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης.  

7. Κ.Α 30-6662.0006 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και μετατροπή σε LED 

αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

8. Κ.Α 30-7323.0005 και τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 54.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

9. Κ.Α 30-7326.0003 και τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων 

και ΚΟΚ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

10. Κ.Α. 35-6117.0002 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση δαπανών 

για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  
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11. Κ.Α. 35-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη 

του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

12. Κ.Α. 35-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού για το έργο ACUA» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

13. Κ.Α. 70-6117.0001 και τίτλο «Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση δαπανών 

του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

14. Κ.Α. 70-6142.0001 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

15. Κ.Α. 70-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης και 

τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  5.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

16. Κ.Α. 70-7132.0001 και τίτλο «Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

17. Κ.Α. 70-7135.0004 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης  

50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης.  

18. Κ.Α. 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 

προϋπολογισμού δαπάνης  10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

19. Κ.Α. 70-7411.0003 και τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη» 

προϋπολογισμού δαπάνης  17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τουρισμού. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 

43.800 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 43.800 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0001 και τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7131.0014 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000 €, κατά 23.800 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 43.800 € 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 70-7134.0006 και τίτλο «Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης εισιτηρίων 

κοιλάδας Πεταλουδών με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  1.055.513,39 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

255.800 € και  το τελικό αποθεματικό είναι  799.713,39 € 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ       228.442.224,69 

ΕΞΟΔΑ          227.642.511,30            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 799.713,39 

 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                           Απόφ. Αρ: 624 / 2017 (ΑΔΑ: 7Μ3ΩΩ1Ρ-ΤΕ2) 
Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 

2/87651/24-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/87651/24-10-2017 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

 
«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα 

η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών 

Π.Ο.Υ.  υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. 

 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή  

 η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών,  

 καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

 

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
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σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία δια μέσω του Προϊσταμένου των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε  υπόψη της, 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 968/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 92146/28-12-2016 

(ΑΔΑ: 70ΗΕΟΠ1Ι-ΕΔΛ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας για το γ΄τρίμηνου έτους 2017. 

 Την απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με αρ. 437/2017 του προηγούμενου τριμήνου η 

οποία είναι συνημμένη.  

 

1. Διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες : 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2017. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2017. 

Πίνακας3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ΄ τριμήνου του έτους 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  59.565.661,42  43.202.715,12  42.471.467,01  72,53  71,30  98,31 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  947.900,00  1.285.103,03  617.921,46  135,57  65,19  48,08 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  14.270,00  151.637,66  151.637,66  1.062,63  1.062,63  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.296.255,00  12.722.689,67  12.678.053,00  73,56  73,30  99,65 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  6.853.913,00  6.293.999,84  6.277.338,87  91,83  91,59  99,74 

05 Φόροι και εισφορές  533.500,00  266.205,14  263.436,24  49,90  49,38  98,96 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  33.157.697,42  22.149.697,72  22.149.697,72  66,80  66,80  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  762.126,00  333.382,06  333.382,06  43,74  43,74  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  27.469.944,96  7.676.912,42  6.682.314,23  27,95  24,33  87,04 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  2.262,00  2.262,00  28,28  28,28  100,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.991.210,92  1.389.088,96  1.389.088,96  27,83  27,83  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  19.413.634,04  3.755.603,09  3.755.603,09  19,35  19,35  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.307.000,00  2.024.565,20  1.032.342,54  154,90  78,99  50,99 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.750.100,00  505.393,17  503.017,64  28,88  28,74  99,53 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.031.355,00  3.177.267,31  666.437,87  308,07  64,62  20,98 

21 Τακτικά έσοδα  735.755,00  2.603.059,62  500.134,92  353,79  67,98  19,21 

22 Έκτακτα έσοδα  295.600,00  574.207,69  166.302,95  194,25  56,26  28,96 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  93.454.914,71  58.549.082,92  2.112.563,76  62,65  2,26  3,61 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  93.454.914,71  58.549.082,92  2.112.563,76  62,65  2,26  3,61 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.945.800,00  8.221.626,75  8.213.987,60  55,01  54,96  99,91 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.739.800,00  8.171.161,70  8.164.203,83  55,44  55,39  99,91 

42 Επιστροφές χρημάτων  206.000,00  50.465,05  49.783,77  24,50  24,17  98,65 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  30.728.252,22  30.728.252,22  30.728.252,22  100,00  100,00  100,00 

 151.555.856,74  90.875.022,69  227.195.928,31 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  83.118.014,27  69.773.453,64  47.300.569,41  46.388.509,56  43.985.374,62  83,95  56,91  52,92  92,99 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.594.727,25  26.611.893,99  19.530.297,44  19.520.873,95  18.774.995,26  96,44  70,78  68,04  96,13 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.223.869,34  978.297,34  568.313,32  435.919,54  410.466,44  79,93  46,44  33,54  72,23 

62 Παροχές τρίτων  20.483.968,72  13.042.649,86  7.754.015,55  7.627.854,03  7.469.677,99  63,67  37,85  36,47  96,33 

63 Φόροι - τέλη  1.265.109,64  1.215.109,64  822.087,93  822.087,93  436.253,65  96,05  64,98  34,48  53,07 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  4.153.045,38  1.584.897,56  936.494,15  822.013,20  526.174,56  38,16  22,55  12,67  56,19 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.903.000,00  4.576.500,00  3.221.248,45  3.084.038,47  3.039.038,47  93,34  65,70  61,98  94,34 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  4.496.550,18  3.376.042,36  1.664.283,94  1.276.172,60  1.004.552,59  75,08  37,01  22,34  60,36 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.447.743,76  18.312.828,91  12.798.594,65  12.795.944,65  12.320.610,47  99,27  69,38  66,79  96,27 

68 Λοιπά Έξοδα  550.000,00  75.233,98  5.233,98  3.605,19  3.605,19  13,68  0,95  0,66  68,88 

7 Επενδύσεις  26.841.038,28  21.775.709,66  4.087.383,65  3.724.026,95  3.427.994,20  81,13  15,23  12,77  83,87 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  3.100.284,04  1.943.678,65  1.401.292,04  1.239.804,36  1.212.141,82  62,69  45,20  39,10  86,50 

73 Έργα  19.531.019,16  19.136.722,82  2.420.325,67  2.308.305,50  2.106.525,04  97,98  12,39  10,79  87,03 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  4.079.263,08  564.836,19  135.293,94  115.917,09  49.327,34  13,85  3,32  1,21  36,46 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  130.472,00  60.000,00  60.000,00  100,00  100,00  45,99  45,99 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  116.827.290,06  19.069.562,12  13.826.105,23  10.843.977,67  10.638.638,00  16,32  11,83  9,11  76,95 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  5.980.449,14  2.056.391,39  2.219.257,40  1.364.314,25  1.309.327,16  34,39  37,11  21,89  59,00 

82 Αποδόσεις  15.499.800,00  15.029.371,84  8.394.177,24  8.389.160,99  8.350.222,76  96,96  54,16  53,87  99,48 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  4.454.310,92  1.983.798,89  3.212.670,59  1.090.502,43  979.088,08  44,54  72,12  21,98  30,48 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  90.892.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  409.585,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 58.052.006,82  60.956.514,18  65.214.058,29  110.618.725,42  227.195.928,31 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2017 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  99.585.094,77  104.249.888,55  104.249.888,55  0,00 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  92.080.595,21  96.750.608,99  96.750.608,99  0,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.504.499,56  7.499.279,56  7.499.279,56  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  30.811.697,60  29.082.509,71  29.082.509,71  0,00 

1. Ταμείο (38.00)  2.897,36  11.680,70  11.680,70  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  30.808.800,24  29.070.229,01  29.070.229,01  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00  0,00  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  41.624.068,93  40.990.443,58  40.990.443,58  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.737.263,41  38.737.263,41  38.737.263,41  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  2.886.805,52  2.253.180,17  2.253.180,17  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  10.701.332,53  12.572.766,16  12.572.766,16  0,00 

1. Προμηθευτές (50)  5.781.170,03  6.916.666,42  6.916.666,42  0,00 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  164.072,44  138.669,84  138.669,84  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.038.966,67  1.031.926,70  1.031.926,70  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  3.717.123,39  4.485.503,20  4.485.503,20  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Το Υπουργείο δια μέσου του Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα μέσα από το μηνιαίο 

πρόγραμμα στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου, παρακολουθεί τις αποκλίσεις και θέτει το ανώτατο όριο του 

10%, ως πλαφόν για τις αρνητικές αποκλίσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κωδικών. 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Το Υπουργείο – Παρατηρητήριο, για να ελέγξει τις αποκλίσεις εξετάζει τρεις παραμέτρους – κριτήρια 

από την υποβολή της στοχοθεσίας .  

Κριτήριο 1. Τα Ίδια Έσοδα σε σχέση με τον στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Κριτήριο 2. Τον ΚΑ 32 τα ανείσπρακτα των παρελθόντων ετών σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο που 

θέσαμε στο τρίμηνο.  

Κριτήριο 3. Εισπράξεις – πληρωμές σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν αλλά και σε συνάρτηση με 

τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα 

ΠΟΕ ΚΑ 32 

 Στόχος  21.290.419 2.247.730 

Εκτέλεση 

Προϋπολογισμού 22.523.562 2.112.564 

Ποσό απόκλισης από το 

στόχο  1.233.143 -135.166 

Ποσοστό  απόκλισης από 

το στόχο  5,79% -6,01% 

 

 Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας ο στόχος του εννιαμήνου  για το 2017 στα ίδια έσοδα 

μας είχε καθοριστεί στα 21.290.419 ευρώ 

Ο στόχος επετεύχθη στα 22.523.562ευρώ, αυξημένος κατά 1.233.143ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή ( ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 5,79% 

 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

   Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας, ο στόχος του εννιαμήνου για το 2017 στα  έσοδα 

ΠΟΕ  μας είχε καθοριστεί στα 2.247.730ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα 2.112.564 ευρώ, μειούμενος κατά 135.166 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αρνητική  απόκλιση της τάξεως του 6,01%  

Η απόκλιση είναι μικρότερη του 10% το οποίο είναι το όριο που θέτει ως πλαφόν το Υπουργείο και δεν 

είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Οι οδηγίες του Υπουργείου στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων άνω του 10% είναι η υπηρεσία να 

προχωρήσει σε τροποποίηση του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ισοσκελισμός και να 

μην  εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. 
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Συγκεκριμένα : 

Ισοσκέλιση Π/Υ μέσω αναμόρφωσης 

Η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέπεται: 

(α) Από τη παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, στη περίπτωση κατά την οποία η έκθεση εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του 2ου και 3ου τριμήνου του έτους, διαπιστώνει ότι στον προϋπολογισμό έχουν 

εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, 

οπότε το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών, από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε 

να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

 (β) Επίσης υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

149 του Ν.4270/14 και από την ΚΥΑ 7261/2013 Οικονομικών και Εσωτερικών. Σύμφωνα με το άρθρο 

3 της ΚΥΑ αυτής, πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εάν εμφανίζει αρνητικές 

αποκλίσεις των εσόδων του, οι οποίες διαφαίνεται πως δεν μπορούν να διορθωθούν, οπότε η μείωση 

των εσόδων που αποκλίνουν προκαλεί αντίστοιχα μείωση δαπανών.  

Από τα ανωτέρω και από την μελέτη των στοιχείων του προηγούμενου τριμήνου όπου η αρνητική 

απόκλιση ήταν της τάξεως του 14,5%  έχουμε να παρατηρήσουμε ότι : Η εφαρμογή της νομοθετικής 

ρύθμισης για την ευνοϊκή εξόφληση οφειλών, λειτούργησε αποτελεσματικά και αντιμετωπίστηκε το 

έλλειμμα που υπήρχε και επιπλέον ο κωδικός  ΚΑ 32 κινείται στα επιτρεπτά όρια και διασφαλίζεται ο 

ισοσκελισμός του προϋπολογισμού. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των Ιδίων 

εσόδων του Δήμου που αφορούν το γ΄ τρίμηνο έτους 2016 και 2017 προκειμένου να προβούμε σε 

συγκρίσεις. 

 

 

  

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 και 2017 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2016 Εισπραχθέντα 2017 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 630.720,00 617.921,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.840,00 151.637,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 11.255.241,00 12.678.053,00 

04 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 
6.028.275,00 6.277.338,00 

05 Φόροι και εισφορές 219.345,00 263.436,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 352.871,00 333.382,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.061.968,00 1.032.342,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 355.460,00 503.017,00 

21 Τακτικά έσοδα 411.140,00 500.134,00 

22 Έκτακτα έσοδα 87.585,00 166.302,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  20.412.445,00 22.523.562,00 

 
 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-266-programmatismos-proypologismos-kai-themata-oikonomikis-diacheirisis-ton-neon-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-149-parakoloythisi-tis-ektelesis-ton-proypologismon-ton-o-t-a.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-149-parakoloythisi-tis-ektelesis-ton-proypologismon-ton-o-t-a.html
http://www.karagilanis.gr/epikairotita/kya-7261fek-450-v-26-02-2013-yp-esoterikon-kai-oikonomikon.html


29 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του γ΄ τριμ  έτους 2017, 

παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με σημαντικότερες 

αποκλίσεις στους κωδικούς που αναλύονται παρακάτω: 

- 02  Πρόσοδοι από κινητή περιουσία, έχουμε αύξηση από την είσπραξη τόκων από τις τράπεζες λόγω 

των καταθέσεων μας. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 

1.400.000 ευρώ στα έσοδα του συγκεκριμένου κωδικού, στις εισπράξεις που προέρχονται από τα Τέλη 

που εξοφλούνται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.  

 

Κριτήριο 3 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 (Έσοδα-Έξοδα -Απλήρωτες υποχρεώσεις)  

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  Απόκλιση εσόδων  

90.875.022   82.895.933,00 7.979.089,00 

  

  

Στόχος 

Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  Απόκλιση Δαπανών  

75.608.632   58.052.006 17.556.626 

  

  

Οφειλές την 

31/12/2016 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  Απόκλιση οφειλών  

5.978.971   5.221.138 757.833 

  

 

25.535.715,00 
Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1) Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 7.979.089,00€.  

2) Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 17.556.626€ μικρότερες του στόχου 

3) Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 757.833€  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 25.535.715,00€». 

 

Σημείωση : 

Στην παρούσα έκθεση να επισυναφθεί η Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής β΄ τριμήνου 2017 

    

 (Ακολουθεί η υπογραφή  της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/87651/24.10.2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

 Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης 

του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως 

παρατίθεται κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 η οποία, 

επιπροσθέτως, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.  

  

Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο 

στην συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  59.565.661,42  43.202.715,12  42.471.467,01  72,53  71,30  98,31 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  947.900,00  1.285.103,03  617.921,46  135,57  65,19  48,08 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  14.270,00  151.637,66  151.637,66  1.062,63  1.062,63  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.296.255,00  12.722.689,67  12.678.053,00  73,56  73,30  99,65 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  6.853.913,00  6.293.999,84  6.277.338,87  91,83  91,59  99,74 

05 Φόροι και εισφορές  533.500,00  266.205,14  263.436,24  49,90  49,38  98,96 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  33.157.697,42  22.149.697,72  22.149.697,72  66,80  66,80  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  762.126,00  333.382,06  333.382,06  43,74  43,74  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  27.469.944,96  7.676.912,42  6.682.314,23  27,95  24,33  87,04 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  8.000,00  2.262,00  2.262,00  28,28  28,28  100,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.991.210,92  1.389.088,96  1.389.088,96  27,83  27,83  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  19.413.634,04  3.755.603,09  3.755.603,09  19,35  19,35  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.307.000,00  2.024.565,20  1.032.342,54  154,90  78,99  50,99 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.750.100,00  505.393,17  503.017,64  28,88  28,74  99,53 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.031.355,00  3.177.267,31  666.437,87  308,07  64,62  20,98 

21 Τακτικά έσοδα  735.755,00  2.603.059,62  500.134,92  353,79  67,98  19,21 

22 Έκτακτα έσοδα  295.600,00  574.207,69  166.302,95  194,25  56,26  28,96 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  93.454.914,71  58.549.082,92  2.112.563,76  62,65  2,26  3,61 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  93.454.914,71  58.549.082,92  2.112.563,76  62,65  2,26  3,61 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.945.800,00  8.221.626,75  8.213.987,60  55,01  54,96  99,91 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.739.800,00  8.171.161,70  8.164.203,83  55,44  55,39  99,91 

42 Επιστροφές χρημάτων  206.000,00  50.465,05  49.783,77  24,50  24,17  98,65 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  30.728.252,22  30.728.252,22  30.728.252,22  100,00  100,00  100,00 

 151.555.856,74  90.875.022,69  227.195.928,31 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  83.118.014,27  69.773.453,64  47.300.569,41  46.388.509,56  43.985.374,62  83,95  56,91  52,92  92,99 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.594.727,25  26.611.893,99  19.530.297,44  19.520.873,95  18.774.995,26  96,44  70,78  68,04  96,13 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.223.869,34  978.297,34  568.313,32  435.919,54  410.466,44  79,93  46,44  33,54  72,23 

62 Παροχές τρίτων  20.483.968,72  13.042.649,86  7.754.015,55  7.627.854,03  7.469.677,99  63,67  37,85  36,47  96,33 

63 Φόροι - τέλη  1.265.109,64  1.215.109,64  822.087,93  822.087,93  436.253,65  96,05  64,98  34,48  53,07 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  4.153.045,38  1.584.897,56  936.494,15  822.013,20  526.174,56  38,16  22,55  12,67  56,19 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.903.000,00  4.576.500,00  3.221.248,45  3.084.038,47  3.039.038,47  93,34  65,70  61,98  94,34 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  4.496.550,18  3.376.042,36  1.664.283,94  1.276.172,60  1.004.552,59  75,08  37,01  22,34  60,36 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.447.743,76  18.312.828,91  12.798.594,65  12.795.944,65  12.320.610,47  99,27  69,38  66,79  96,27 

68 Λοιπά Έξοδα  550.000,00  75.233,98  5.233,98  3.605,19  3.605,19  13,68  0,95  0,66  68,88 

7 Επενδύσεις  26.841.038,28  21.775.709,66  4.087.383,65  3.724.026,95  3.427.994,20  81,13  15,23  12,77  83,87 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  3.100.284,04  1.943.678,65  1.401.292,04  1.239.804,36  1.212.141,82  62,69  45,20  39,10  86,50 

73 Έργα  19.531.019,16  19.136.722,82  2.420.325,67  2.308.305,50  2.106.525,04  97,98  12,39  10,79  87,03 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  4.079.263,08  564.836,19  135.293,94  115.917,09  49.327,34  13,85  3,32  1,21  36,46 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  130.472,00  60.000,00  60.000,00  100,00  100,00  45,99  45,99 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  116.827.290,06  19.069.562,12  13.826.105,23  10.843.977,67  10.638.638,00  16,32  11,83  9,11  76,95 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  5.980.449,14  2.056.391,39  2.219.257,40  1.364.314,25  1.309.327,16  34,39  37,11  21,89  59,00 

82 Αποδόσεις  15.499.800,00  15.029.371,84  8.394.177,24  8.389.160,99  8.350.222,76  96,96  54,16  53,87  99,48 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  4.454.310,92  1.983.798,89  3.212.670,59  1.090.502,43  979.088,08  44,54  72,12  21,98  30,48 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  90.892.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  409.585,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 58.052.006,82  60.956.514,18  65.214.058,29  110.618.725,42  227.195.928,31 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 



33 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Μεταβολή 

% 

Γ' Τρίμηνο 

2017 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  99.585.094,77  104.249.888,55  104.249.888,55  0,00 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  92.080.595,21  96.750.608,99  96.750.608,99  0,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.504.499,56  7.499.279,56  7.499.279,56  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  30.811.697,60  29.082.509,71  29.082.509,71  0,00 

1. Ταμείο (38.00)  2.897,36  11.680,70  11.680,70  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  30.808.800,24  29.070.229,01  29.070.229,01  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00  0,00  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  41.624.068,93  40.990.443,58  40.990.443,58  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.737.263,41  38.737.263,41  38.737.263,41  0,00 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  2.886.805,52  2.253.180,17  2.253.180,17  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  10.701.332,53  12.572.766,16  12.572.766,16  0,00 

1. Προμηθευτές (50)  5.781.170,03  6.916.666,42  6.916.666,42  0,00 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  164.072,44  138.669,84  138.669,84  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  1.038.966,67  1.031.926,70  1.031.926,70  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  3.717.123,39  4.485.503,20  4.485.503,20  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Το Υπουργείο δια μέσου του Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα μέσα από το μηνιαίο 

πρόγραμμα στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου, παρακολουθεί τις αποκλίσεις και θέτει το ανώτατο όριο του 

10%, ως πλαφόν για τις αρνητικές αποκλίσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κωδικών. 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Το Υπουργείο – Παρατηρητήριο, για να ελέγξει τις αποκλίσεις εξετάζει τρεις παραμέτρους – κριτήρια 

από την υποβολή της στοχοθεσίας .  

Κριτήριο 1. Τα Ίδια Έσοδα σε σχέση με τον στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Κριτήριο 2. Τον ΚΑ 32 τα ανείσπρακτα των παρελθόντων ετών σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο που 

θέσαμε στο τρίμηνο.  

Κριτήριο 3. Εισπράξεις – πληρωμές σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν αλλά και σε συνάρτηση με 

τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ 

ΚΑ 32 

 Στόχος  21.290.419 2.247.730 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 22.523.562 2.112.564 

Ποσό απόκλισης από το στόχο  1.233.143 -135.166 

Ποσοστό  απόκλισης από το στόχο  5,79% -6,01% 

 

 Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας ο στόχος του εννιαμήνου  για το 2017 στα ίδια έσοδα 

μας είχε καθοριστεί στα 21.290.419 ευρώ 

Ο στόχος επετεύχθη στα 22.523.562ευρώ, αυξημένος κατά 1.233.143ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή ( ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 5,79% 

 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

   Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας, ο στόχος του εννιαμήνου για το 2017 στα  έσοδα 

ΠΟΕ  μας είχε καθοριστεί στα 2.247.730ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα 2.112.564 ευρώ, μειούμενος κατά 135.166 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αρνητική  απόκλιση της τάξεως του 6,01%  

Η απόκλιση είναι μικρότερη του 10% το οποίο είναι το όριο που θέτει ως πλαφόν το Υπουργείο και δεν 

είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Οι οδηγίες του Υπουργείου στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων άνω του 10% είναι η υπηρεσία να 

προχωρήσει σε τροποποίηση του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ισοσκελισμός και να 

μην  εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. 

 

Συγκεκριμένα : 

Ισοσκέλιση Π/Υ μέσω αναμόρφωσης 

Η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέπεται: 

(α) Από τη παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, στη περίπτωση κατά την οποία η έκθεση εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του 2ου και 3ου τριμήνου του έτους, διαπιστώνει ότι στον προϋπολογισμό έχουν 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-266-programmatismos-proypologismos-kai-themata-oikonomikis-diacheirisis-ton-neon-dimon.html
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εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, 

οπότε το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών, από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε 

να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

  

(β) Επίσης υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

149 του Ν.4270/14 και από την ΚΥΑ 7261/2013 Οικονομικών και Εσωτερικών. Σύμφωνα με το άρθρο 

3 της ΚΥΑ αυτής, πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εάν εμφανίζει αρνητικές 

αποκλίσεις των εσόδων του, οι οποίες διαφαίνεται πως δεν μπορούν να διορθωθούν, οπότε η μείωση 

των εσόδων που αποκλίνουν προκαλεί αντίστοιχα μείωση δαπανών.  

Από τα ανωτέρω και από την μελέτη των στοιχείων του προηγούμενου τριμήνου όπου η αρνητική 

απόκλιση ήταν της τάξεως του 14,5%  έχουμε να παρατηρήσουμε ότι : Η εφαρμογή της νομοθετικής 

ρύθμισης για την ευνοϊκή εξόφληση οφειλών, λειτούργησε αποτελεσματικά και αντιμετωπίστηκε το 

έλλειμμα που υπήρχε και επιπλέον ο κωδικός  ΚΑ 32 κινείται στα επιτρεπτά όρια και διασφαλίζεται ο 

ισοσκελισμός του προϋπολογισμού. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των Ιδίων 

εσόδων του Δήμου που αφορούν το γ΄ τρίμηνο έτους 2016 και 2017 προκειμένου να προβούμε σε 

συγκρίσεις. 

 

 

  

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 και 2017 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Εισπραχθέντα 

2016 

Εισπραχθέντα 

2017 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 630.720,00 617.921,00 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.840,00 151.637,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 11.255.241,00 12.678.053,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 6.028.275,00 6.277.338,00 

05 Φόροι και εισφορές 219.345,00 263.436,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 352.871,00 333.382,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.061.968,00 1.032.342,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 355.460,00 503.017,00 

21 Τακτικά έσοδα 411.140,00 500.134,00 

22 Έκτακτα έσοδα 87.585,00 166.302,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  20.412.445,00 22.523.562,00 

 
 

 

 

 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-149-parakoloythisi-tis-ektelesis-ton-proypologismon-ton-o-t-a.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4270-14/arthro-149-parakoloythisi-tis-ektelesis-ton-proypologismon-ton-o-t-a.html
http://www.karagilanis.gr/epikairotita/kya-7261fek-450-v-26-02-2013-yp-esoterikon-kai-oikonomikon.html
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του γ΄ τριμ  έτους 2017, 

παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με σημαντικότερες 

αποκλίσεις στους κωδικούς που αναλύονται παρακάτω: 

- 02  Πρόσοδοι από κινητή περιουσία, έχουμε αύξηση από την είσπραξη τόκων από τις τράπεζες λόγω 

των καταθέσεων μας. 

- 03 Έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη και δικαιώματα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 

1.400.000 ευρώ στα έσοδα του συγκεκριμένου κωδικού, στις εισπράξεις που προέρχονται από τα Τέλη 

που εξοφλούνται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.  

 

Κριτήριο 3 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 (Έσοδα-Έξοδα -Απλήρωτες υποχρεώσεις)  

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  

Απόκλιση 

εσόδων  

90.875.022   82.895.933,00 7.979.089,00 

  

  

Στόχος Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  

Απόκλιση 

Δαπανών  

75.608.632   58.052.006 17.556.626 

  

  

Οφειλές την 31/12/2016 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  

Απόκλιση 

οφειλών  

5.978.971   5.221.138 757.833 

  

 
25.535.715,00 

Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1) Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 7.979.089,00€.  

2) Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 17.556.626€ μικρότερες του στόχου 

3) Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 757.833€  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 25.535.715,00€. 

Σημείωση: 

Στην παρούσα έκθεση να επισυναφθεί η Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής β΄ τριμήνου 2017.
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ΘΕΜΑ 5o                                             Απόφ. Αρ: 625 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖΩ1Ρ-Δ9Ω) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΩΑΝΝΟΥ 

Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει 

του Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμήμ. Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αριθ. πρ.: 2/84662/16-10-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/84662/16-10-2017  

εισήγηση του τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/79150/29.09.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 3851 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

59.545,65 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΩΑΝΝΟΥ 

Α.Ε.» με ΑΦΜ 094109367 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων 

ποσών κατά τον διακανονισμό, ύψους 59.545,65 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εβδομήντα δύο (72) 

μηνιαίες δόσεις.  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/84662/16-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» με ΑΦΜ 

094109367 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 59.545,65 €  €  πλέον προσαυξήσεων, στη 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε  

εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                          Απόφ. Αρ: 626/ 2017  (ΑΔΑ: 72ΡΤΩ1Ρ-ΒΜ7) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει 

του Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμήμ  Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/84705/16-

10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/84705/16-10-2017  

εισήγηση του τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/80289/03.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ Α.Ε.»  
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 3885 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

51.059,39 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ Α.Ε.» 

με ΑΦΜ 094188471 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών 

κατά τον διακανονισμό, ύψους 51.059,39 €  πλέον προσαυξήσεων, σε είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/84705/16-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 

094188471  για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 51.059,39 €  πλέον προσαυξήσεων, στη 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε  

είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                          Απόφ. Αρ: 627 2017 (ΑΔΑ: Ω04ΦΩ1Ρ-ΨΨ9) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών 

της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμ.  ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/84714/16-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/84714/16-10-2017  

εισήγηση του τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/834839/10.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΝΗΣΩΝ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 3999 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

129.686,89 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094136799 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το 

σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών κατά τον διακανονισμό, ύψους 129.686,89 €  πλέον 

προσαυξήσεων, σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/84714/16-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ 

Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094136799 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 129.686,89 €  πλέον 

προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  

ποσού αυτού σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                         Απόφ. Αρ: 628/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΠΔΚΩ1Ρ-5ΧΕ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ 

LEVANTE (MARIS SOL LEBANTE) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»  για την 

υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του 

Ν.4483/2017. 

(Εισήγηση τμ.. ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/84720/16-10-2017) 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/84720/16-10-2017  

εισήγηση του τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/83486/12.10.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ LEVANTE 

(MARIS SOL LEBANTE) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 4001 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή του προς τον Δήμο Ρόδου,  κατά την προσδοκώμενη ρύθμιση, του ποσού των 

105.314,83 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ 

LEVANTE (MARIS SOL LEBANTE) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 997867325 

στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών κατά τον 

διακανονισμό, ύψους 105.314,83 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/84720/16-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ LEVANTE (MARIS SOL 

LEBANTE) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 997867325 για το σύνολο των  
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βεβαιωμένων ποσών ύψους 105.314,83 €  πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων 

οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                        Απόφ. Αρ: 629 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΕΘΥΩ1Ρ-ΟΨΛ) 

Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση από το 

Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το υποέργο (α/α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», β) 

Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του άρθρ. 194 του Ν. 3463/06. 

(Εισήγηση τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου με αρ. πρωτ.: 2/85556/18-10-2017) 

 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/85556/18-10-2017, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ : α. Κήρυξη ως άγονου το μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός 

(1) ακινήτου για το υποέργο (α/α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας 

Δήμου Ρόδου» της πράξης  «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020» 

β. Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του άρθ. 194 του Ν. 3463/06 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

5. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

6. Την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ. 1280/4-5-2017 

(ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ).  

7. Την υπ’ αριθ. 812/14-3-2017 απόφαση περί «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το 

συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 

8. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

9. Την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογή δέκα (10) τακτικών 

και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, … » (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ)  

10. Την υπ’ αριθ. 157/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

11. Την υπ’ αριθ. 1261/24-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί ένταξης 

της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» με 

κωδικό ΟΠΣ 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΠΠΣ7ΛΞ-6ΙΘ).  
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12. Την υπ’ αριθ. 301/2016 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 669) 

«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης 

«Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 

του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020», αρ.πρωτ.14/30615/2016. ΑΔΑ 6ΣΡΞΩ1Ρ-5ΛΗ.  

13. Την υπ’ αριθ. 359/2016 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια 

μέσα με Α/Α 669 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» 

της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5000568 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 

αρ.πρωτ.14/35405/2016.  

14. Την υπ’ αριθ. 2353/2016 απόφαση Δημάρχου για  την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 

(Α/Α) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Ρόδου» 

(ΑΔΑ:7242Ω1Ρ-ΩΔΝ). 

15. Την υπ’ αριθ. 425/2017 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης μεταστέγασης του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής 

μίσθωσης ακινήτου αρ.πρωτ.14/32713/2017. ΑΔΑ : Ω4ΜΖΩ1Ρ-2Ι6 

16. Οι Κ.Α. Δαπανών που θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 2017 είναι ο 

60-7341.0008 με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας για το έργο Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών 

της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα 

προτεραιότητας 09- Λειτ. Ξενώνα» και ο 60-7341.0009 με τίτλο «Μίσθωση ακινήτου για τη 

στέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας στα πλαίσια του έργου Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 

Τ.Α προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας στον αξ. προτερ.9»  

17. Την υπ’ αριθ. 387/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Έγκριση όρων 

διακήρυξης για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός ακινήτου για τη λειτουργία Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

(Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της 

Πράξης «Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020»    

18. Την υπ’ αριθ. 2657/06-07-2017 Απόφαση Δημάρχου διακήρυξης της δημοπρασίας 

19. Το γεγονός ότι μέχρι την  30/07/2017, καταληκτική  ημερομηνία επίδοσης προσφορών  στο  

Γραφείο  Πρωτοκόλλου του  Δήμου, δεν   υποβλήθηκε   καμία προσφορά προς την Επιτροπή 

Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων  (Υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63234/09-08-

2017 βεβαίωση Γραφείου Πρωτοκόλλου Δήμου Ρόδου) 

20.  Την υπ’ αριθ.4306/2017 Απόφαση Δημάρχου διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας 

(ΑΔΑ: ΩΖΜΣΩ1Ρ-3Λ6) 

21. Το γεγονός ότι έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις σε μία εβδομαδιαία και σε 

δύο ημερήσιες εφημερίδες των δύο προσκλήσεων ενδιαφέροντος-περίληψης της διακήρυξης 

καθώς και τοιχοκολλήσεις, αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ρόδου της διακήρυξης 

22. Το γεγονός ότι μέχρι την  03/10/2017  ως  καταληκτική  ημερομηνία  επίδοσης προσφορών 

στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/73519/13-09-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ:ΩΛΨΜΩ1Ρ-ΟΩΕ),  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου του  Δήμου Ρόδου, δεν  υποβλήθηκε   

καμία προσφορά προς την Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών 

Πραγμάτων (Υπ’ αριθ. πρωτ. 2/83393/11-10-2017 βεβαίωση Γραφείου Πρωτοκόλλου Δήμου 

Ρόδου)   

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή όπως : 

 

1. Κηρύξει άγονο το μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) 

ακινήτου για το Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου» λόγω μη υποβολής προσφοράς σε δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος. 

2. Επειδή δύναται, παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 με τις οποίες «Για ακίνητα που 

μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία  που διεξήχθη δεν 

απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά  αιτιολογημένη απόφαση του 

συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του».  

        (Ακολουθεί η υπογραφή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου-Μιχαήλ) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της του τμήματος Αξιοποίησης - Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & 

Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2/85556/18-10-2017, 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

 Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 Το γεγονός ότι μέχρι την  03/10/2017  ως  καταληκτική  ημερομηνία  επίδοσης προσφορών 

στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/73519/13-09-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ:ΩΛΨΜΩ1Ρ-ΟΩΕ),  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου του  Δήμου Ρόδου, δεν  υποβλήθηκε   

καμία προσφορά προς την Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών 

Πραγμάτων (Υπ’ αριθ. πρωτ. 2/83393/11-10-2017 βεβαίωση Γραφείου Πρωτοκόλλου Δήμου 

Ρόδου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  
Α. Κηρύσσει άγονο το μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου 

για το Υποέργο (Α/Α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», 

λόγω μη υποβολής προσφοράς σε δύο προσκλήσεις ενδιαφέροντος, 

 

Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 με τις οποίες «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία  που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να 

γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά  αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται 

με την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                         Απόφ. Αρ: 630 / 2017 (Α.Δ.Α.: 72Ι0Ω1Ρ-Η90) 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

απογραφής - ταξινόμησης  και χορήγησης αδείας - πινακίδων καθώς και  τελών χρήσης 2017, 

για τέσσερα μηχανήματα έργου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχ. Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: Ορθή Επανάληψη 2/87447/25-10-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: Ορθή Επανάληψη 2/87447/25-10-2017, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

απογραφής-ταξινόμησης  και χορήγησης αδείας-πινακίδων καθώς και  τελών χρήσης 2017, 

για τέσσερα  μηχανήματα έργου» 

 
Προκειμένου να μας χορηγηθούν  άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας για τέσσερα  μηχανήματα 

έργου του Δήμου μας ( δύο για ΚΔΑΥ και δύο για ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου) απαιτείται να καταβληθούν στη 

Δ.Ο.Υ Ρόδου αφενός μεν τα τέλη απογραφής –ταξινόμησης και χορήγησης αδείας-πινακίδων 

κυκλοφορίας  και αφετέρου τα τέλη χρήσης έτους 2017 ως κατωτέρω: 
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α/α Μηχάνημα Εργου Αριθμός Πλαισίου Τέλη απογραφής-

ταξινόμησης κλπ 

Τέλη Χρήσης 

2017 

1 Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) 

UNICARRIERS GX-40  

D1F4E700125 150 € 0 € 

2 Μικρός φορτωτής case sr130  

 

JAFSR130JFM403140 150 € 155,40 € 

3 Εκσκαφέας φορτωτής JCB  

3CX 14HFNM 

JCB3CX4TE02444419 150 € 170,94 € 

4 Ερπυστριοφόρος φορτωτής 

CATERPILLAR 963K 

CAT0963KPLBL00523 150 € 0 € 

 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:  600 € 326,34 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  926,34 € 

 

Τα ανωτέρω ποσά καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας 

Νοτ.Αιγαίου.  

Το συνολικό ποσό των 926,34€ θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη). 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να 

λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε την μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Γιακουμάρου Σμαράγδη του Φωτίου ως υπόλογο, η οποία  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το 

ποσό των 926,34 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.»   

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου)  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: Ορθή Επανάληψη 2/87447/25-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει την κ. Γιακουμάρου Σμαράγδη του Φωτίου, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου 

Υλικών & Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (926,34 €) σε βάρους του Κ.Α. 

00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη», που θα εκδοθεί προκειμένου να καταβληθούν στη Δ.Ο.Υ 

Ρόδου για τα τέλη απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης αδείας πινακίδων καθώς και τελών 

χρήσης 2017, για τέσσερα  μηχανήματα έργου του Δήμου μας (δύο για ΚΔΑΥ και δύο για ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου), ως κατωτέρω: 
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α/α Μηχάνημα Έργου Αριθμός Πλαισίου Τέλη απογραφής-

ταξινόμησης κλπ 

Τέλη Χρήσης 2017 

1 Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) 

UNICARRIERS GX-40  

D1F4E700125 150 € 0 € 

2 Μικρός φορτωτής case sr130  

 

JAFSR130JFM403140 150 € 155,40 € 

3 Εκσκαφέας φορτωτής JCB  

3CX 14HFNM 

JCB3CX4TE02444419 150 € 170,94 € 

4 Ερπυστριοφόρος φορτωτής 

CATERPILLAR 963K 

CAT0963KPLBL00523 150 € 0 € 

 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:  600 € 326,34 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  926,34 € 

 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2017. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 00-

6331.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

2/100018/0026/2016.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                          Απόφ. Αρ: 631 / 2017 (ΑΔΑ:  6ΝΚΙΩ1Ρ-ΤΛ3) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου από  την 

υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.125,00€ που του 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 424/2017 τις ανάγκες έκδοσης 15 νέων αδειών 

κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δεκαπέντε οχημάτων του Δήμου Ρόδου.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/83134/11-10-2017 & του 

τμήματος ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/84650/16-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2/83134/11-10-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες έκδοσης 15  

νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων για οχήματα του Δήμου Ρόδου.  

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομ. Επιτροπής  με Αρ. 424/2017 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 1739 /18-07-2017. 

              Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για το 

Χ.Ε.Π. 1739 /18-07-2017 προπληρωμής ποσού χίλια εκατόν είκοσι πέντε ευρώ ( 1,125 € ) σε βάρος 

του Κ.Α.: 00-6331.0001, που εκδόθηκε  για τις ανάγκες έκδοσης 15 νέων αδειών κυκλοφορίας και 

νέων πινακίδων δεκαπέντε οχημάτων του Δήμου Ρόδου. 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 424/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και εξοφλήθηκε στις 21/07/2017 με απευθείας κατάθεση του εν λόγω ποσού στο 

λογαριασμό με IBAN GR16 0172 7010 0057 0102 8266 185 του υπόλογου  «Μπαρδακά Τσαμπίκου»  

στην Τράπεζα Πειραιώς. 

            Στη συνέχεια ο υπόλογος κατέθεσε μέσω web- banking στο λογαριασμό με IBAN GR35 0171 

3880 0063 8803 0020 421 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για κάθε ένα από τα 15 οχήματα το ποσό 

των 75 € όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.  

            Στο καταθετήριο έντυπο σημειώθηκε ο αριθμός κυκλοφορίας κάθε οχήματος εκτος από την 

περίπτωση των τριών νέων απορριμματοφόρων  όπου σημειώθηκε ο αριθμός πλαισίου. Αποκτήθηκαν 

νέες πινακίδες για τα τρία απορριμματοφόρα με αριθμούς κυκλοφορίας  ΚΗΗ 3715, ΚΗΗ 3716 και 

ΚΗΗ 3717. 
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           Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της 

τράπεζας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον αριθμό πλαισίου (περίπτωση τριών νέων 

απορριμματοφόρων) και τέλος το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε περίπτωση.   

 

A/A 
ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑ

ΓΗΣ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘ

ΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  21/07/2017   1.125  

1 ΙΒ10728163634001 28/07/2017 ΚΗΗ 3716 

WDB9670071

0079209  
75 

2 IB10728235516001 28/07/2017 ΚΗΗ 3715 

WDB9670071

0079210  

75 

3 IB10728205006001 28/07/2017 ΚΗΗ 3717 

WDB9670071

0079207  
75 

4 ΙΒ10822215958001 22/08/2017 ΚΗΗ 4714   75 

5 ΙΒ10825481081001 25/08/2017 ΚΗΥ 1312   75 

6 ΙΒ10825535089001 25/08/2017 ΚΗΥ 1297   75 

7 ΙΒ10825512517001 25/08/2017 ΚΗΗ3415   75 

8 ΙΒ10825430013001 25/08/2017 ΚΗΗ 4700   75 

9 ΙΒ10830134620001 30/08/2017 ΚΗΥ 1349   75 

10 ΙΒ10830083635001 30/08/2017 ΚΗΗ 4709   75 

11 ΙΒ10912182684001 12/09/2017 KHY 1341   75 

12 IB10912144794001 12/09/2017 KHY 1344   75 

13 IB10912131637001 12/09/2017 KHY 1217   75 

14 IB 10912110331001 12/09/2017 KHY 1257   75 

15 IB10912161576001 12/09/2017 KHH 4702   75 

      ΣΥΝΟΛΟ  1125 €  1125 € 

          Επομένως το διαθέσιμο ποσό που έχει απομείνει από τα 1.125 € που δόθηκαν στον υπόλογο 

είναι μηδενικό. 

          Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ λοιπόν να με απαλλάξετε από υπόλογο.  

(Ακολουθεί η υπογραφή  του υπολόγου Υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/83134/11-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των 

Δήμου Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/84650/16-10-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ.2/84650/1-10-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 

1739/18-07-2017, συνολικού ποσού 1.125,00 € (χιλίων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, 

βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης) (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1)  και 424/2017 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΩ1ΥΩ1Ρ-5ΛΒ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

πληρωμή τελών αδείας 15 οχημάτων που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των νέων αδειών 

κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αναλύονται ως εξής: 

α) Για τα Τρία νέα απορριμματοφόρα ανακύκλωσης, που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος μας μετά από 

δωρεά της Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης) απαιτείται να εκδοθούν 

άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας. Προς τούτο θα απαιτηθεί να καταβληθούν τέλη αδείας ύψους 3 Χ 

75 € = 225 €  
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β) Για τα 12 οχήματα, που πληρούν τις προϋποθέσεις για να μεταβιβαστούν από τους παλιούς 

Καποδιστριακούς Δήμους ή άλλα νομικά πρόσωπα στον νέο Δήμο Ρόδου θα απαιτηθεί να 

καταβληθούν 12 Χ 75 € = 900 €. 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

A/A 
ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑ

ΓΗΣ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘ

ΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  21/07/2017   1.125  

1 ΙΒ10728163634001 28/07/2017 ΚΗΗ 3716 

WDB9670071

0079209  
75 

2 IB10728235516001 28/07/2017 ΚΗΗ 3715 

WDB9670071

0079210  

75 

3 IB10728205006001 28/07/2017 ΚΗΗ 3717 

WDB9670071

0079207  
75 

4 ΙΒ10822215958001 22/08/2017 ΚΗΗ 4714   75 

5 ΙΒ10825481081001 25/08/2017 ΚΗΥ 1312   75 

6 ΙΒ10825535089001 25/08/2017 ΚΗΥ 1297   75 

7 ΙΒ10825512517001 25/08/2017 ΚΗΗ3415   75 

8 ΙΒ10825430013001 25/08/2017 ΚΗΗ 4700   75 

9 ΙΒ10830134620001 30/08/2017 ΚΗΥ 1349   75 

10 ΙΒ10830083635001 30/08/2017 ΚΗΗ 4709   75 

11 ΙΒ10912182684001 12/09/2017 KHY 1341   75 

12 IB10912144794001 12/09/2017 KHY 1344   75 

13 IB10912131637001 12/09/2017 KHY 1217   75 

14 IB 10912110331001 12/09/2017 KHY 1257   75 

15 IB10912161576001 12/09/2017 KHH 4702   75 

      ΣΥΝΟΛΟ  1125 €  1125 € 

   ΥΠΟΛΟΙΠΟ  0,00 € 

 

 

ΘΕΜΑ 1o (εκτός ημερήσιας διάταξης)              Απόφ. Αρ: 632/ 2017 (ΑΔΑ: 6ΙΛ1Ω1Ρ-525) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ: 16/87758/24-10-2017) 

 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 

σωμάτων» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (από 23/10/2017) του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/87758/24-10-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 

 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το 

οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «VAST MAKE I.K.E.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 7,000% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 7,000% 



47 

 

 

και ποσό προσφοράς 37.499,99 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 7,000 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 27.594,91 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.967,08 

Σύνολο Ι : 32.561,99 

Απρόβλεπτα 15% : 4.884,30 

Αναθεώρηση : 53,70 

Σύνολο ΙΙ : 37.499,99 

  

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «VAST MAKE I.K.E.», σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  κας Νικολάκη Μιχαλίτσας) 
 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», 

Προϋπ:  40.322,55 € (πλέον Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα 16 του 

μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/79288/29-09-

2017 Διακήρυξη Δημοπράτησης του έργου) οι παρακάτω: 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ.Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος 

οριζόμενη η επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας του Προέδρου Γερακιό Εμμανουήλ.    

2) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ.Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ.Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου 

οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 531/ 12-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 

Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», και προβήκαμε στη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι: 

1. ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

2. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών, η πρόεδρος κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

VAST MAKE I.K.E. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς 

κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 

σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία 
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του, ο εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε 

σελίδα, ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις 

απαραίτητες διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της 

εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά 

της εργοληπτικής εταιρίας «VAST MAKE I.K.E.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7,000%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  7,000% και ποσό προσφοράς 

32.561,99 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση 

έκπτωση  7,000 %. 

Με τα υπ’ αρ. 16/84679/16-10-2017 και 16/84677/16-10-2017 έγγραφα της Προέδρου της 

Επιτροπής ζητήθηκε, από τα αρμόδια γραφεία ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου και ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Αθήνας 

αντίστοιχα, ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  16 -10-2017 με αρ. πρωτ. 

16/84950/16-10-2017 (το υπ’ αρ. 588/16-10-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνει 

την γνησιότητα των εγγυητικών. Η απάντηση του ταμείου της Αθήνας μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ 

στις  20 -10-2017 με αρ. πρωτ. 16/87006/20-10-2017 (το υπ’ αρ. 11707/20-10-2017 έγγραφο του 

ΤΜΕΔΕ Αθήνας) που μας βεβαιώνει την γνησιότητα της εγγυητικής, οπότε σήμερα 23/10/2017 η 

επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 
VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 

 
32.561,99 7,000% 

2 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 

 
32.912,14 6,000% 

3 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
33.262,25 5,000% 

4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.612,38 4,000% 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)  
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Διαγωνισμός: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»                                                                                                         

Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο 

 
Εγγυητική συμμετοχής  

Προσφορά  
Σειρά 

κατάταξης 
Ποσοστά Έκπτωσης Μέση Έκπτωση 

   
Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

 

Τάξη 

Α1 Η/Μ 

 

806,45 € 

6 μήνες & 30 ημέρες, μέχρι 

02/01/2018 

Χωματουργικά 

  

Ηλεκτρομηχανολογικά 

1 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΕ949614 
28090 1η 

807,00 € 

Αρ.  61517 

Ημ/νία εκδ.10-10-2017    

ΤΜΕΔΕ  ΡΟΔΟΥ 

6,000% 

6,000% 2η 
6,000% 

2 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΙ930550 
30291 Α1 

807,00 € 

Αρ. 61520 

Ημ/νία εκδ.10-10-2017   

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

5,000% 

5,000% 3η 
5,000% 

3 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

Α.Δ.Τ.  Σ389116 
24016 1η 

807,00 € 

Αρ. 61511 

 Ημ/νία εκδ. 04-10-2017   

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 

4,000% 
4,000% 4η 

4,000% 

4 

VAST MAKE I.K.E 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16/84571 

ΩΡΑ 09:54πμ 

ΣΛΙΜΑΝ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΜΠΙΧ 

 
29855 1η 

807,00 € 

Αρ. e-2070 

Ημ/νία εκδ. 11-10-2017   

ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ 

7,000% 
7,000% 1η 

7,000% 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/87758/24-10-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 Την με αριθ. 531/2017 (Α.Δ.Α.: 7ΚΩΓΩ1Ρ-Β7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 

σωμάτων», 

 Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική εταιρία 

«VAST MAKE I.K.E.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7,000%, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  7,000% και  ποσό προσφοράς 32.561,99 ευρώ (συνολο Ι) για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και με συνολικό ποσό προσφοράς 

37.499,99 € (σύνολο ΙΙ) (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  7,000 %. 

Δαπάνη Εργασιών : 27.594,91 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 4.967,08 

Σύνολο Ι : 32.561,99 

Απρόβλεπτα 15% : 4.884,30 

Αναθεώρηση : 53,70 

Σύνολο ΙΙ : 37.499,99 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                   Απόφ. Αρ: 633/ 2017 (ΑΔΑ: 6ΚΤ6Ω1Ρ-ΧΕΗ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για 

την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88007/25-10-2017) 

 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/88007/25-10-2017, μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού (από 16/10/2017) για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο «προμήθεια 

σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας», ως κατωτέρω: 

 Θέμα :  Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, 

για την προμήθεια «σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την προμήθεια «σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας». 

Παρακαλούμε να συζητηθεί το παρόν θέμα ως έκτακτο λόγω ότι είναι μείζονος σημασίας προμήθεια για να 

είναι το γήπεδο κατάλληλο για τους αγώνες Α1 μπάσκετ της ομάδας του Κολοσσού. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο 

κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας». 

Στη Ρόδο στις 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας (Κ.Α. 15-7135.0020)», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με 

την απόφαση 544/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4620/2017 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/09/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/78825/2017. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, 

καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 542/2017, 

543/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

στις  10:00μ.μ. την 10/10/2017, απέστειλε εγκαίρως προσφορά η κάτωθι επιχείρηση: 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00 στις 10/10/2017, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της διαγωνιζομένης 

επιχείρηση όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη:  

Α)   Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ισχύ της προσφοράς, την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, και την 

ακρίβεια και αλήθεια της προσφοράς. 

 Β)  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου η ανωτέρω επιχείρηση προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής της προσφοράς το οποίο έγινε στις 10:15 στις 10/10/2017. Η αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16/10/2017 όπου  κάλυπτε πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν 

στην διακήρυξη κι επομένως περνά στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα 

της οικονομικής προσφοράς που έγινε αυθημερόν στις 16/10/2017 και ώρα 10:30π.μ. και κατέληξε στα 

κάτωθι: 

 

α/α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

€ 

ΣΥΝΟΛΟ  

€ 

1 

Σταθερή μεταλλική κερκίδα (ΤΥΠΟΥ 

Α και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης) 5 

σειρών με 164 πλαστικά καθίσματα 

μήκους 17,45μ και βάθους 4,00μ. 

 

Τεμ. 

 

2 

 

21.250,00 

 

42.500,00 

2 

Σταθερή μεταλλική κερκίδα (ΤΥΠΟΥ 

Β και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης) 3 

σειρών με 41 πλαστικά καθίσματα 

μήκους 8,75μ και βάθους 2,30μ. 

Τεμ. 2 6.700,00 13.400,00 
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3 

Σταθερή μεταλλική κερκίδα (ΤΥΠΟΥ Γ 

και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης) 3 

σειρών με 12 πλαστικά καθίσματα 

μήκους 3,00μ και βάθους 2,30μ. 

Τεμ. 1 2.900,00 2.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 58.800,00 

ΦΠΑ 24% 14.112,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 72.912,00 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για 

παρόμοια είδη.  

2. Να κατακυρωθεί η προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας στο 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 58.800,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%  72.912,00€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/88007/24-10-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Τις με αριθ. 542/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΥΒΙΩ1Ρ-4ΨΗ) και 543/2017 (6ΘΞΔΩ1Ρ-Α5Η) αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και Έγκριση 

απόφασης ανατροπής υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης οικονομικού έτους 2017 

 Την με αριθ. 544/2017 (Α.Δ.Α.: Ω7ΖΤΩ1Ρ-Ν1Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» και 

κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗΣ» επειδή η 

ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με 

τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη. 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για  την προμήθεια «σταθερών 

κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» στην επιχείρηση του «ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΛ. ΣΟΡΟΛΗ» και 

τον ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 58.800,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  72.912,00€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 634/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΗΘ1Ω1Ρ-Μ2Σ) 

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια 

τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)». 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88369/25-10-2017) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/88369/25-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΟΠ). 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14  (περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια Τροφίμων για τις δομές του Δήμου Ρόδου και των  

Νομικών προσώπων του Δήμου ΔΟΠ 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ17REQ002116856 2017-10-19. 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επείγον να εκτελεστεί διότι είναι απαραίτητη για τη 

ομαλή λειτουργία των δομών του Δήμου και των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ). 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τις Δομές 

του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια τροφίμων για τις 

δομές του Δήμου» και ποσού 18.351,56 ευρώ ως κάτωθι: 

 

 Κωδικός Περιγραφή 

 

Αιτηθέν ποσό 

 

15-6481.0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 
17.318,28 € 

15-6481.0007 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
516,64 € 

60-7341.0008 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
516,64 € 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/88369/25-10-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για τις δομές του 

Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)», 

 

Β) Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων συνολικού ποσού 

18.351,56 € στους σχετικούς Κ.Α. προϋπολογισμού 2017 , οι  οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Κωδικός Περιγραφή 

 

Αιτηθέν ποσό 

 

15-6481.0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
17.318,28 € 

15-6481.0007 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΗΜΕΡ. ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

516,64 € 

60-7341.0008 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 

516,64 € 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 635 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΤΙΗΩ1Ρ-ΡΡΨ) 
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)». 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88369/25-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 2/88369/25-10-2017 δια της οποίας διαβιβάζονται οι όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων  δομών του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ) ως εξής: 

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΟΠ) 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 



   

 55 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια Τροφίμων για τις δομές του Δήμου Ρόδου και των  

Νομικών προσώπων του Δήμου ΔΟΠ 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017 

10. Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ17REQ002116856 2017-10-19 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επείγον να εκτελεστεί διότι είναι απαραίτητη για τη 

ομαλή λειτουργία των δομών του Δήμου και των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)  

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τις Δομές 

του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια τροφίμων για τις 

δομές του Δήμου» και ποσού 18.351,56 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

15-6481.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

17.318,28 € 

15-6481.0007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡ. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

516,64 € 

60-7341.0008 ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 

516,64 € 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομικής άποψης προσφοράς βάσεις τιμής για την ανάθεση της «προμήθειας τροφίμων για τις δομές 

του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ)», κλήθηκαν  

από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88639/25-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Την με αριθμό 634/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΗΘ1Ω1Ρ-Μ2Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση πίστωσης. 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του Συνοπτικού - 

Διαγωνισμού για την «προμήθειας τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του Δήμου (ΔΟΠ)» ως κατωτέρω: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει τιμής για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των 

Νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ) , προϋπολογισμού 54.909,85 € ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.»  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  17REQ002116856. 

16. Τις   με αριθμό 523 και 587/2017 Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ 7ΦΡΩΩ1Ρ-ΔΞΑ και 

Ω6Ι5Ω1Ρ-ΞΛΖ Σύμφωνα με την οποία κήρυξε  το διαγωνισμό άγονο για τα είδη αρτοποιείου, Είδη 

ελαιολάδου και είδη λαδιού (αραβοσιτέλαιο) για τις  δομές του Δήμου και του  Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας ΔΟΠ. 

17. Την απόφαση 51 του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας σύμφωνα με την οποία  εγκρίνει τη 

μελέτη και τη διαγωνιστική διαδικασία με πρόχειρο διαγωνισμό μέσω του Δήμου. 

18. Τις ανάγκες του Δήμου και του ΔΟΠ για την προμήθεια Τροφίμων 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τους όρους του Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.   

Βάσει τιμής για τις ομάδες 3, 6, 10, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την 

ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου  

Βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για τις υπόλοιπες ομάδες  στο σύνολο των ειδών της  κάθε ομάδας  ,  

όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Β, για την ανάδειξη αναδόχου  για 

την προμήθεια Τροφίμων για τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

(ΔΟΠ)» για το έτος 2017, προϋπολογισμού 54.909,85 ευρώ (Πενήντα τέσσερις χιλιάδων 

εννιακόσια εννέα  ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδου Κ.Α 15-6481.0001, 15-6681.0007,60-7341.0008 όπου 

υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 75.000,00 € , 5.000,00 €, 5000,00 € αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2017 και 135.000,00€, 5.000,00€, 5.000,00€ για το 2018  

και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

Η δαπάνη για το Δημοτικό Πρόνοιας  (Δ.Ο.Π.) βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού 2017 με  Κ.Α.15-

6481.001. και 15-6481.002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση 28.000,00 € και 145.000,00 € αντίστοιχα και 

έχουν γίνει οι σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :,15811000-6,15621000-7, 15411110-6 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες ή για μία  μόνο  ομάδα με την απαραίτητη προϋπόθεση 

να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας    με βάση την μελέτη του διαγωνισμού και τον 

παρακάτω πίνακα 

                     ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 11480 0,80 € 9.184,00 € 

2 Τσουρεκάκια τεμ.  913 0,55 € 502,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.686,15 € 

ΦΠΑ 13% 1.259,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     10.945,35€ 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 60 10,90 € 654,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 654,00 € 

ΦΠΑ 24% 156,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ 810,96 € 

 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 270 18,23 € 4.922,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.922,10 € 

ΦΠΑ 13%        639,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.561,97 € 

 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζολα 500γρ 500 0,80 € 400,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 400,00 € 

ΦΠΑ 13% 52,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                        452,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 11 10,90 € 119,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ 119,90 € 

ΦΠΑ 24% 28,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ 148,68 € 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 21 18,23 € 382,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ 382,83 € 

ΦΠΑ 13% 49,77 € 

ΣΥΝΟΛΟ 432,60 € 

 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 13% ΦΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1  Άρτος λευκός 500γρ. τεμ. 3.000 0,90 2.700,00 
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2 Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 52.000 0,40 20.800,00 

3 
Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.500 

0,60 1.500,00 

4 
Φόρμα τοστ  500γρ. τεμ. 600 

1,25 750,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 25.750,00€ 

                                                         ΦΠΑ 13%  3.347,50€ 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  29.097,50€ 

  

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 24% ΦΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

Τυροπιτάκι (κουρού) 

 

κιλό 

 

100  

8,50 

 

850,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 850,00 

ΦΠΑ 24%                                                          204,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.054,00 

 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων τεμ. 30 13,00 390,00 

2 Λάδι Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 

 

200 5,72 1.144,00 

      

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 1.534,00€ 

ΦΠΑ 24% 368,16€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  & 24%  1.902,16€ 

  

 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ελαιόλαδο 5 λίτρων 

 

τεμ. 

 

240 16,61 3.986,40 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 3.986,40€ 

                                                                                                    ΦΠΑ  13% 518,23 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  4.504,63€ 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……………. και ώρα 

9:00π.μ. στο κτίριο Του Τμήματος Προμηθειών  , επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος , Τ.Κ. 85 100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την …../……./2017 και ώρα 9:00  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/……../2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

 

2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία 

μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε 

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  

τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει Τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../…../2017 ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα προμηθειών  

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια  τροφίμων για τις δομές του Δήμου και 

των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ με 

Φ.Π.Α. 

 

54.909,85 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως ……… 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
  : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10
Ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11
Ο
 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12
Ο 

: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13
Ο 

: ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Χρόνος παράδοσης υλικών 

ΑΡΘΡΟ14
Ο 

: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ15
Ο
: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16
Ο
: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 17
Ο
: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ18
Ο
:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19
Ο
 : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 20
Ο
 :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 21
Ο
 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών    του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……/……../2017 και ώρα 14:00 

μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την …../………/2017 και ώρα 9:00π.μ. στο κτίριο 

του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 

παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984
1
 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
2
. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:       

                          

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                      

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

                                                 
1παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 
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οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύνηψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
3 4

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16, που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ). και συμπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
5
 και Δ

6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ)  ώστε να δηλώνονται από 

τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία 

του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
7
 και  υποβάλλεται 

8
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

                                                 
3 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

4 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των 
οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

5 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

7(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να 

συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει 
να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον 
είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  
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Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο 

Παράρτημα Γ' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με 

τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους συμμετέχοντες  

εντύπων   οικονομικών προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.              

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

                                                                                                                                                                  
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος 

της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) 
υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από 

τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν 

υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 
επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 

Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  

, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ 

όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 

prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 

έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της 

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
9
  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
10

, σε σφραγισμένο φάκελο 

σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

10 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η 

από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου 
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ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό 

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
11

 για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με 

την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι ένα (1)  έτος μετά την  υπογραφή, άλλα μετά από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για έξι (6)  το πολύ μήνες χωρίς 

τροποποίησης των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 13
Ο
  : ΠΑΡΑΛΑΒΗ - Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών του προσώπων. 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά τις τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία της παραγγελίας  

Η παράδοση των ποσοτήτων για τι δομές του Δήμου θα γίνεται ως εξής : 

 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών και η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά , 

περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από την Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
12

  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής 

των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 

του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

                                                 
12 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 

θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
13

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

                                                 
13 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 

αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών, είδη αρτοποιείου, ελαιολάδου, αραβοσιτέλαιου) του 

Δήμου Ρόδου.  

 Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη αρτοποιείου,  ελαιολάδου, 

αραβοσιτέλαιου) 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ ( είδη 

αρτοποιείου, ελαιολάδου, είδη λαδιού) του Δήμου Ρόδου.  

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο και για τα νομικά πρόσωπα του 

Δήμου 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου 
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                                 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 11480 0,80 € 9.184,00 € 

2 Τσουρεκάκια τεμ. 913 0,55 € 502,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.686,15 € 

ΦΠΑ 13% 1.259,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 10.945,35 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 60 10,90 € 654,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 654,00 € 

ΦΠΑ 24% 156,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ 810,96 € 

 

ΟΜΑΔΑ3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 270 18,23 € 4.922,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.922,10 € 

ΦΠΑ 13%        639,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.561,97 € 

 

 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζολα 500γρ 500 0,80 € 400,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 400,00 € 

ΦΠΑ 13% 52,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                        452,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 11 10,90 € 119,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ 119,90 € 

ΦΠΑ 24% 28,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ 148,68 € 
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ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 21 18,23 € 382,83 € 

ΣΥΝΟΛΟ 382,83 € 

ΦΠΑ 13% 49,77 € 

ΣΥΝΟΛΟ 432,60 € 

 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 13% Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1  Άρτος λευκός 500γρ. τεμ. 3.000 0,90 2.700,00 

2 Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 52.000 0,40 20.800,00 

3 
Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.500 

0,60 1.500,00 

4 
Φόρμα τοστ  500γρ. τεμ. 600 

1,25 750,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 25.750,00€ 

                                                         ΦΠΑ 13%  3.347,50€ 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  29.097,50€ 

  

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

Τυροπιτάκι (κουρού) 

 

κιλό 

 

100  

8,50 

 

850,00 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 850,00 

ΦΠΑ 24%                                                          204,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.054,00 

 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων τεμ. 30 13,00 390,00 

2 Λάδι Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 

 

200 5,72 1.144,00 

      

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 1.534,00€ 

ΦΠΑ 24% 368,16€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  & 24%  1.902,16€ 

  

 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ελαιόλαδο τεμ. 240 16,61 3.986,40 
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5 λίτρων 

 

 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 3.986,40€ 

                                                                                                    ΦΠΑ  13% 518,23 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  4.504,32€ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ–  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία 

παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής , καθαρό βάρος, να 

µην έχουν, παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται 

από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή. 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόμενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα 

είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης. 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κανάκας Εμμανουήλ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

15811000-6,15621000-7, 15411110-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια » ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [10] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 
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Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
x
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xii

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xiii
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xiv

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xvii

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xix

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xx

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζόλα 500γρ 11480 ……….€ ……………… € 

2 Τσουρεκάκια τεμ. 913 ………….€ ……………….. € 

ΣΥΝΟΛΟ ………………….€ 

ΦΠΑ 13% ………………… € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………………… € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

OΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 60 …………..€ ……………. € 

ΣΥΝΟΛΟ …………… € 

ΦΠΑ 24% ……………… € 

ΣΥΝΟΛΟ ………………. € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ………………………………………………………………………… 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

 

ΟΜΑΔΑ3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ   

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 270 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 ΦΠΑ 13% 

 ΣΥΝΟΛΟ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ …………………………………………………………………………………………….. 

 

\ 
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 ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Άρτος τύπου 70% φρατζολα 500γρ 500  €                                  € 

      ΣΥΝΟΛΟ € 

ΦΠΑ 13% € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
                                  

€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

 

ΟΜΑΔΑ 5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5lt τεμ. 11                            €                    € 

ΣΥΝΟΛΟ      € 

ΦΠΑ 24%     € 

ΣΥΝΟΛΟ    € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ   

1 Ελαιόλαδο 5lt τεμ. 21 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 ΦΠΑ 13% 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ …………………………………………………………………………………………….. 
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ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 13% Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1  Άρτος λευκός 500γρ. τεμ. 3.000   

2 Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 52.000   

3 
Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.500 

  

4 
Φόρμα τοστ  500γρ. τεμ. 600 

  

                                                         ΣΥΝΟΛΟ  

                                                         ΦΠΑ 13%   

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Τυροπιτάκι (κουρού) 

 

κιλό 

 

100  

 

 

 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%                                                           

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων τεμ. 30 13,00  

2 Λάδι Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 

 

200 5,72  

      

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  & 24%   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ……………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ……………………………………………………………………….. 
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ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΔΟΠ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

 

1 ελαιόλαδο 

5 λίτρων 

 

τεμ. 

 

240   

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                    ΦΠΑ  13%  

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

……………………………………………………………………………………………..….. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

634/2017 (ΑΔΑ: ΨΗΘ1Ω1Ρ-Μ2Σ) η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα «σχέδια ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α. 15-6481.0001,  Κ.Α. 15-

6481.0007, Κ.Α. 60-7341.0008, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                    Απόφ. Αρ: 636 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΟ22Ω1Ρ-Υ4Π) 

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την 

«μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 

2017». 

(Εισήγηση τμήμ.  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88758/26-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/88758/26-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ  

Σύμφωνα: 

1. Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 
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Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002063528. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΕ 3 ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2017» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την ανωτέρω μίσθωση και για ποσό  

ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70/6233.0004 2017 20.000 

 

70/6233.0006 

 

2017 20.000 

70/6233.0007 

 

2017 20.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

4. Το ανωτέρω θέμα τίθεται εκτός ημερήσιας, καθόσον κρίνεται επιβεβλημένη η μίσθωση των 

μηχανημάτων, γιατί έχουμε χειροτέρευση των καιρικών συνθηκών και θέλουμε να προλάβουμε 

άσχημα γεγονότα. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/88758/26-10-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων με 

οδηγό για τον καθαρισμό ρεμάτων ΧΑΔΑ σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. 
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Β) Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων συνολικού ποσού 

60.000,00 € στους σχετικούς Κ.Α. προϋπολογισμού 2017, οι  οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

Κωδικός Έτος 
Αιτηθέν ποσό 

 

70/6233.0004 2017 20.000 

70/6233.0006 2017 20.000 

70/6233.0007 2017 20.000 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                    Απόφ. Αρ: 637 / 2017 (ΑΔΑ: 65Ι8Ω1Ρ-ΡΘ7) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε τρεις Δημοτικές Ενότητες 

του Δήμου Ρόδου 2017».  

(Εισήγηση τμήμ.  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88758/26-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 2/88758/26-10-2017 δια της οποίας διαβιβάζονται οι όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη “Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμών σε 3 

Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου 2017», ως εξής: 

 

«Θέμα : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

Σύμφωνα: 

1. Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 
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8. Την ανάγκη του Δήμου για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002063528. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΣΕ 3 ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2017» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την ανωτέρω μίσθωση και για ποσό  

ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70/6233.0004 2017 20.000 

 

70/6233.0006 

 

2017 20.000 

70/6233.0007 

 

2017 20.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

4. Το ανωτέρω θέμα τίθεται εκτός ημερήσιας, καθόσον κρίνεται επιβεβλημένη η μίσθωση των 

μηχανημάτων, γιατί έχουμε χειροτέρευση των καιρικών συνθηκών και θέλουμε να προλάβουμε 

άσχημα γεγονότα. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την  «μίσθωση μηχανημάτων 

με οδηγό για εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ΧΑΔΑ σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 

2017», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88758/26-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 

 Την με αριθμό 636/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΟ22Ω1Ρ-Υ4Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση πίστωσης. 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του συνοπτικού  πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «μίσθωση μηχανημάτων με οδηγό για εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ΧΑΔΑ 

σε τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 2017», ως κατωτέρω: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ  

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων με οδηγό για 

τον καθαρισμό ρεμάτων και ΧΑΔΑ σε 3 ΔΕ στο Δήμο Ρόδου, έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

60.000 ευρώ με φπα                                                                    

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15.Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  17REQ002063528.  

16. Τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσιών. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση μηχανημάτων με οδηγό για τον 

καθαρισμό ρεμάτων και ΧΑΔΑ σε 3 ενότητες του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φπα, που θα βαρύνει τους κωδικούς 70/6233.0004, 70/6233.0006, 

70/6233.0007, του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.  

     

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……… …../……/2017  και 

ώρα 09:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την ………/……./2017 και 

ώρα 09:00π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα 

Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

……/…../2017 και ώρα 14:00 μ.μ.(ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά 

την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, τα παραρτήματά της και τη 

μελέτη, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι 

διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά 

στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για 

την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος 

τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

2. στο ΚΗΜΔΗΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ρόδου και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

τηλ:22410-77728, 2241035445, fax:22410-39780. 

Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../……./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Μίσθωση μηχανημάτων με οδηγό για τον καθαρισμό 

ρεμάτων και ΧΑΔΑ σε 3 ενότητες του Δήμου Ρόδου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 60.000 ευρώ με ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2018 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
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ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης.  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……./…../2017 και ώρα 14:00 

μ.μ. ή  να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την …….. ……/…./2017 και ώρα 09:00π.μ. στο 

κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του 

(συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε και του email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του 

διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
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Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 

της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
14

 (Α' 188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου 

εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-

εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
15

. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα αναλυτικά. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

                                                 
14παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

15 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά με την προμήθεια επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
16 17

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται  , (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

                                                 
16 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
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ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
18

 και Δ
19

 ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β, Γ)  ώστε να δηλώνονται 

από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται  
20

 και  

υποβάλλεται 
21

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί:    

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                                                                                                                  
17 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 

των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το 

ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. 

(α) και (β) του άρθρου 235 

18 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

19 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

20(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

21Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε 

τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών 

φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ 

μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται 

για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης 

το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με 

την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην 

πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III 

πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να 

πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει 

υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα 

διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στη 

μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με 

τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους συμμετέχοντες 

των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη. Στην περίπτωση μη ύπαρξης 

πίνακα στη μελέτη, ο συμμετέχων θα σχεδιάσει δικό του στον οποίο θα φαίνεται η περιγραφή, η τιμή προ 

φπα, το φπα και η τιμή με φπα των ζητούμενων υλικών. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται ανά 

μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα 

πρέπει εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, εκτός από την προσφορά σε πρωτότυπη μορφή και το 

αντίγραφο αυτής, να τοποθετήσει και usb με την οικονομική προσφορά σε μορφή word-όχι pdf, προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας του Δήμου. Ρητά αναφέρεται, ότι θα ληφθεί υπόψη η έγγραφη προσφορά και μόνο. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε 

περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 

υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν 

προσφερθεί δωρεάν. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Οικονομική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο 

της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 

prospectus).  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού είναι ο επιτόπιος-δια ζώσης έλεγχος των οχημάτων από την 

επιτροπή του διαγωνισμού. Ο έλεγχος θα γίνει σε όλα τα οχήματα των διαγωνιζομένων, ώστε να κρίνει η 

επιτροπή αν αυτά πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Μόνο τότε οι 

συμμετέχοντες θα προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικής προσφοράς). Οι 

διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να θέσουν υπόψη της επιτροπής του διαγωνισμού όποιο νόμιμο 

παραστατικό τους ζητηθεί προκειμένου η επιτροπή να κρίνει αν τα οχήματα πληρούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του διαγωνισμού. 

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές των προκριθέντων 

συμμετεχόντων προμηθευτών σε αυτό το στάδιο. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς, επίσης, και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της 

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
22

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
23

, σε σφραγισμένο φάκελο 

σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

                                                 
22 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

23 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

 (4) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου 

ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό 

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
24

 για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

                                                 
24 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2018.  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% 

υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
25

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

                                                 
25 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 



   

 100 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 

αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε 

άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι εργασίες συντήρησης καθαρισμού όλων των ρεμάτων ή ποταμών 

στα διοικητικά όρια των  Δ.Ε ΡΟΔΟΥ & ΙΑΛΥΣΟΥ.  

Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ), 

φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων, κινούμενων στις 

όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων.  

Περιλαμβάνεται και η καθαίρεση και η απομάκρυνση παράνομων κατασκευών μέσα από την κοίτη των 

ποταμών και των ρεμάτων, από οποιοδήποτε υλικό. Η εργασία περιλαμβάνει την φόρτωσή τους επί 

αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και τη μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, 

σε θέσεις επιτρεπόμενες.  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα γίνουν χωρίς τη μεταβολή της μορφολογίας του υδατορέματος. Οι 

εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό με Μηχανήματα. Ο καθαρισμός θα ξεκινάει από την αρχή της 

δημιουργίας του ρέματος ή ποταμού και θα τελειώνει στην εκβολή του. Περιλαμβάνονται και οι 

καθαρισμοί των γεφυριών και των στοών που περνάνε τα ρέματα ή ποτάμια. 

Θα χρησιμοποιηθούν χωματουργικά μηχανήματα και συγκεκριμένα  φορτωτής ισχύος μεγαλύτερης 

των 150 ΗΡ ,ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας 10 μ3 τουλάχιστον και περιστρεφόμενος 

εκσκαφέας ισχύος μεγαλύτερης των 90 ΗΡ . Η υποβολή των προσφορών θα συνοδεύεται από τις άδειες 

κυκλοφορίας των μηχανημάτων και τις άδειες οδήγησης των χειριστών.  

Τα ανωτέρω μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν  πιο συγκεκριμένα: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

1.Ρέμα Ροδινιού στην περιοχή των εργατικών κατοικιών στην Κάτω Ηλιούπολη. 

2.Ρέμα Ροδινιού στην περιοχή ανάμεσα στο Γυμνάσιο Κεραμικού και στην εκκλησία   του Αγ. 

Δημητρίου. 

3.Ρέμα Ροδινιού στην οδό Ατταβύρου. 

4.Ρέμα Ροδινιού στην περιοχή Καρακόνερο ,στην οδό Καμίνδου-Καλλιπάτειρας. 

5.Ασγούρου στο ύψος του Μουσουλμανικού νεκροταφείο. 

6.Ασγούρου στο ύψος πίσω από την παλιά αντιπροσωπεία Toyota. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ 

1 Ρέμα Τριαντενός. 

2.Ρέμα Επίτροπος. 

3.Ρέμα Μυρτενής. 

4.Ρέμα Αγ. Φανουρίου. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται σε  20.000,00 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η δαπάνη 

θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ / 

ημέρα 

ΜΙΣΘΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1. Φορτωτής  300€ 15 4.500€ 

2. Φορτηγό 280€ 25 7.000€ 

3. Περιστρεφόμενος 

Εκσκαφέας 

300 15 

4.500€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.000€ 

ΦΠΑ 24% 3.840 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 19.840  
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1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στη Δ.Ε ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ εντοπίστηκαν χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.   Για λόγους 

πρόληψης πυρκαγιών και περιβαλλοντικούς πρέπει οι χώροι να αποκατασταθούν. Θα χρησιμοποιηθούν 

χωματουργικά μηχανήματα και συγκεκριμένα  φορτωτής ισχύος μεγαλύτερης των 150 ΗΡ και 

ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας 10 μ3 τουλάχιστον. Η υποβολή των προσφορών θα 

συνοδεύεται από τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων και τις άδειες οδήγησης των χειριστών. Τα 

ανωτέρω μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ΜΑΝΔΡΙΚΟΥ, 

ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ, ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, Νεκροταφείου ΣΙΑΝΝΩΝ που βρίσκονται  στην 

Δημοτική Ενότητα ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , ενώ μέρος των απορριμμάτων θα μεταφερθεί στο ΧΥΤΑ Ρόδου. Ο 

προϋπολογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται σε  20.000,00 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από ΣΑΤΑ . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ / 

ημέρα 
ΜΙΣΘΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1. Φορτωτής 300€ 30 9.000€ 

2. Φορτηγό 280€ 25 7.000€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.000€ 

ΦΠΑ 24% 3.840 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 19.840 € 

 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Στη Δ.Ε Αρχαγγέλου εντοπίστηκαν χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.   Για λόγους 

πρόληψης πυρκαγιών και περιβαλλοντικούς πρέπει οι χώροι να αποκατασταθούν. Θα χρησιμοποιηθούν 

χωματουργικά μηχανήματα και συγκεκριμένα  φορτωτής ισχύος μεγαλύτερης των 150 HP και 

ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας 10 μ3 τουλάχιστον. Η υποβολή των προσφορών θα 

συνοδεύεται από τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων και τις άδειες οδήγησης των χειριστών.  Τα 

ανωτέρω μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ ΑΝΕΜΟΣ, ΠΕΤΡΩΝΑ, 

ΚΑΡΑΒΟΣ, που βρίσκονται  στην Δημοτική Ενότητα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , ενώ μέρος των απορριμμάτων 

θα μεταφερθεί στο ΧΥΤΑ Ρόδου. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας  ανέρχεται σε  20.000,00 € 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ / 

ημέρα 

ΜΙΣΘΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1. Φορτωτής 300€ 30 9.000€ 

2. Φορτηγό  280€ 25 7.000€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.000€ 

ΦΠΑ 24% 3.840 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 19.840 € 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xxiii

  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 
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- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-35445 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gantonatos19@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[60181000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [μίσθωση μηχανημάτων] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
xxiv

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
xxv

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
xxvi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xxvii

· 

2. δωροδοκία
xxviii,xxix

· 

3. απάτη
xxx

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xxxi

· 
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5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xxxii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xxxiii

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xxxiv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xxxv

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxxvi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxxvii

 

[……][……][……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxviii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxix

, εκτός εάν : 
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xl
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση των πιστώσεων ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 636/2017 (ΑΔΑ: ΨΟ22Ω1Ρ-Υ4Π) η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα «σχέδια ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α. 70-6233.0004,  Κ.Α. 70-

6233.0006, Κ.Α. 70-6233.0007, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                    Απόφ. Αρ: 638 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΥ8ΣΩ1Ρ-8ΘΛ) 

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση της πίστωσης για την «προμήθεια 

υλικών οδικής σήμανσης». 

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88781/26-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/88781/26-10-2017 η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα : Προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης».  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 
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συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 (περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6699.0002 του προϋπολογισμού του 

2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002145010. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οδικής 

σήμανσης». 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια υλικών οδικής 

σήμανσης» και ποσού 60.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

30-6699.0002 2017 60.000,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/88781/26-10-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ. 

 

Β) Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 60.000,00 € στο 

σχετικό Κ.Α. προϋπολογισμού 2017, η  οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως ακολούθως: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

30-6699.0002 2017 60.000,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 8o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                               Απόφ. Αρ: 639 / 2017 (ΑΔΑ: 69ΕΡΩ1Ρ-5ΕΚ) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης».  

(Εισήγηση τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88781/26-10-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ. 2/88781/26-10-2017 δια της οποίας διαβιβάζονται οι όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης», ως εξής: 

«Θέμα : Προμήθεια «υλικών οδικής σήμανσης».  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται ότι η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 

και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την 

απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα 

συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-6699.0002 του προϋπολογισμού του 

2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002145010. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών οδικής 

σήμανσης». 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια υλικών οδικής 

σήμανσης» και ποσού 60.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

30-6699.0002  2017 60.000,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης», κλήθηκαν 

από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88781/26-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 

 Την με αριθμό 638/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΥ8ΣΩ1Ρ-8ΘΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την διάθεση πίστωσης. 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του συνοπτικού  πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης», ως κατωτέρω: 

                                               

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών οδικής 

σήμανσης, προϋπολογισμού 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»  

                                                                         

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

15. Την Απόφαση 57654/22-05-2017 του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για τις καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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16. Την με α.α. Α/………  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  17REQ002145010. 

18. Τη με αριθμό ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία εγκρίθηκαν 

α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης, 2017».  

19. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

……………………… 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης. 

                                                                                                 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης για το έτος 2017, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (εξήντα 

χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 30-

6699.0002) «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης» Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για κάθε ομάδα χωριστά, με την απαραίτητη προϋπόθεση για το σύνολο των 

υλικών της κάθε ομάδας ή για το σύνολο της προμήθειας με βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

34992200-9 

34928472-7 

προμήθεια 

υλικών 

σήμανσης 

30-6699.0002 48.387,09 11.612,90 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……../……/…………..2017 

και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις έγγραφες προσφορές τους ενώπιον της επιτροπής μέχρι 

την……………………………………. 2017 και ώρα 10:00 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2017 και ώρα 14:00. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία 

μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε 

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
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2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

τηλ:22410-77728, fax:22410-39780, Email: nafantenos@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

60.000,00€ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 

(συν τυχόν παράταση)  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.). Επίσης επιβαρύνεται με 

κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται 

επί της καθαρής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» . ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2017 και ώρα 

14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2017 και ώρα 

10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 

παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας.  
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Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984
26

 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
27

. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής 

(αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του 

Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

                                                 
26παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

27 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

4. την ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά. 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
28 29

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   

,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
30

 και Δ
31

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  

ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη 

                                                 
28 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

29 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία 

είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των 

οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

30 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

31 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
32

 και  υποβάλλεται 
33

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

Σημείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-   

 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του άρθρου 73 Ν 4412/16  

αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, τα 

οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό & 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 

15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                 
32(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

33Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να 

συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει 

να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον 

είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος 

της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) 
υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από 

τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν 

υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 
επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 

Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ  

, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ 

όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 

υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ 

υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ ( 

Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38). 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος από 

την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την  Υπεύθυνη Δήλωση
34

   Ν.1599/1986 (Α΄75),   [ 

πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω σημειώσεις (1) 

και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στη 

μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με 

τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους συμμετέχοντες 

των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη.          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

                                                 
34 Η Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/86 σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μίας  
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2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και 

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 

prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 

έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της 

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
35

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε(15) ημερών
36

, σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά 

όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 

την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

                                                 
35 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

36 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου 

ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό 

του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η 

εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
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αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
37

 για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

                                                 
37 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017 και μπορεί να προβλέπεται 

παράταση της σύμβαση έως 30/04/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
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Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
38

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι 

(6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

Φ.Π.Α.. 

                                                 
38 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 

αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  
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2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xli

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος Ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης [34992200-9, 34928472-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
xlii

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
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Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
xliii

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
xliv

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xlv

· 

2. δωροδοκία
xlvi,xlvii

· 

3. απάτη
xlviii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xlix

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
l
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
li
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
lii
 το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[……..] Ναι         [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
liii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
liv

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

[] Ναι [] Όχι  
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οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
lv
 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
lvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
lvii

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
lviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
lix

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
lx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
lxi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
lxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
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δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» . ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου, έτους 

2017 (κωδ.30-6699.0002)» και συγκεκριμένα ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 

μετά των απαιτούμενων ιστών στήριξης και των υλικών στηρίξεως για την ομαλή κυκλοφοριακή ρύθμιση 

του Δήμου καθώς και πληροφοριακές πινακίδες . 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν.3852/10 (Ν. Καλλικράτη). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 30-

6699.0002. 

Στην τιμή του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των 

υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Γενικές Προδιαγραφές 

ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Οι πινακίδες, βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα: 

 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ.(Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α/23-3-1999),των τεχνικών οδηγιών 

και προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 την  απόφαση Α6/0/1/118 (ΦΕΚ 676Β/6-7-1974)περι πινακίδων σήμανσης οδών 

 ΕΤΕΠ 05-04-06-00 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου ,σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1 

 Απόφαση ΔΜΕΟ /ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 

 ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΜΕΟ/Ο/3050/2003 (ΦΕΚ 2302Β/16-9-2013) Εγκριση Τεχνικών Οδηγιών 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές με 

αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας .  

 α. Φύλλο αλουμινίου από κράμα AlMg2 κατά DIN 1725 πάχους �  3 mm 

 β. Μεμβράνες: Αντανακλαστικές 

 Είναι μεμβράνες χρησιμοποιούμενες για τα μη μελανά στοιχεία της πινακίδας. 

 Με βάση την ένταση της αντανακλαστικότητας οι πινακίδες θα πρέπει να έχουν 

 Υψηλή αντανακλαστικότητα τύπου ΙΙ 

 Τα χρώματα των μεμβρανών καθορίζονται: 

 i. Στην Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-301, Σ-304,Σ-305,και αρ.16832 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περι 

Προδιαγραφών Σ-310,Σ-311  και προδιαγραφών χρωματισμών επιφανειών και οπισθανακλαστικών 

υλικών και πινακίδων σήμάνσεως οδών (ΦΕΚ 954-τεύχος Β/1986 και την προσωρινή τεχνική 

προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών ΥΑ ΔΜΕΟ /ε/οικ/1102/ΦΕΚ 

953Β/97). 

ii. Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (έγκριση: ΔΜΕΟ/ε/0/733 Ιούλιος 2001). 

Αντιρρυπαντικές μεμβράνες 

Είναι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται σε πινακίδες τοποθετούμενες σε θέση 

προσιτή για τυχόν βανδαλισμό αλλοίωσης της εικόνας τους (graffiti). 

Είναι μεμβράνες χρησιμοποιούμενες για τα μελανά στοιχεία της πινακίδας. 

 Για την αποφυγή καταστροφής των πινακίδων από βανδαλισμούς(σπρέι,  

αυτοκόλλητα κλπ) προτείνεται να εφαρμοστεί σε όλες τις αντανακλαστικές 



   

 127 

ρυθμιστικές πινακίδες, διαφανής προστατευτική μεμβράνη Protective Overlay Film  (POF)  οπότε θα 

διατηρηθεί η ίδια εμφάνιση  για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Απαιτείται μια αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη η οποία συνδυάζεται με αντανακλαστική 

μεμβράνη engineer, high density ή Diamond Grade για την προστασία των πινακίδων σήμανσης από 

βανδαλισμούς.  

Η προστατευτική αυτή μεμβράνη είναι μία ανθεκτική στα διαλυτικά επίστρωση,με διαφανή κόλλα, συμβατή 

με την αντανακλαστική του υποβάθρου(δηλαδή που δεν προκαλεί αξιοσημείωτη μείωση της 

αντανακλαστικότητας της πινακίδας και φυσικά ίδιας αντοχής για Τύπου ΙΙ). Ολόκληρη η πινακίδα 

καλύπτεται Με την προστατευτική αυτή μεμβράνη POF .Για την ακρίβεια αυτή η προστατευτική μεμβράνη 

POF επιτρέπει τον καθαρισμό από τέτοιου είδους βανδαλισμούς, με κατάλληλα διαλυτικά (graffiti remover) 

ή άλλων, τα οποία δεν προκαλούν βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη ή και στο μελάνι της 

μεταξοτυπίας της πινακίδας.  

Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας ,αντανακλαστικότητας Τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τα 

παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της 

κυκλοφορίας, της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω:  

α.επικινδύνων θέσεων σε σχήμα τριγωνικό και πλευράς 0,60 Κ-3,Κ-4,Κ19,Κ20,Κ30 

 β. για σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκος πλευράς 0,60.,  

γ. για κανονικό οκτάγωνο(Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60�.  

δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3  και Ρ-4) πλευράς 0,40�.,  

ε. για σχήμα τετράγωνο(Ρ-6) πλευράς 0,45�.  

ζ. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45�. (Ρ-22, Ρ-27, Ρ-28 ,Ρ-39, Ρ-40 και) 

η. πληροφοριακές πινακίδες Π21,Π-23,Π24,Π25 

θ. Ιστοί 1 1/2",3" 

 Όλες οι μεμβράνες θα καλύπτονται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ανάλογα με 

τον τύπο μεμβράνης για διάρκεια ζωής: 10 έτη για τύπο ΙΙ. 

Ο χρωματισμός της πίσω πλευράς των πινακίδων θα είναι με ελαιόχρωμα, 

χρώματος γκρι . 

Κάθε πινακίδα θα φέρει, στην πίσω αριστερή πλευρά της σε εμφανές σημείο αναγραφή το όνομα του 

κατασκευαστή και το έτος κατασκευής. Η αναγραφή θα γίνεται από υλικά με διάρκεια ζωής τουλάχιστον ίση 

με εκείνης της μεμβράνης (της όψης της πινακίδας) η οποία έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

γ. Εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα (σύμφωνα με DIN 50976) όπως κοχλίες, 

περικόχλια, ειδικές διατάξεις κτλ. για την ανάρτηση των πινακίδων. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

α. Οι πινακίδες κατασκευάζονται με διαστάσεις που καθορίζονται: 

iii. Στην απόφαση Α6/0/1/118/27-6-74, ΦΕΚ 676-τεύχος Β/1974 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

iv. Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (έγκριση: ΔΜΕΟ/ε/0/733 Ιούλιος 2001). 

β. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διαστάσεων ή άλλου στοιχείου συγκεκριμένης 

πινακίδας υπερισχύουν οι «Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης 

Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΧΩΔΕ». Η διαστασιολόγηση των μεμβρανών γίνεται 

σύμφωνα με τα προηγούμενα (α) 

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών (πλήρως κατασκευασμένη 

πινακίδα με δύο οπές, υλικά ανάρτησης) σε κάθε είδος στήριξης. 

β. Η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του Δήμου Ρόδου. 

Για τις πινακίδες που θα περιέχουν κείμενο, η μορφή για το είδος του κειμένου θα 

δοθεί από την Υπηρεσία. 

  

2. Ειδικές προδιαγραφές 

1.Αναγγελία επικινδύνων θέσεων -Κίνδυνος κατωφέρεια Κ3 

Πινακίδα Κ3 επικίνδυνης κατωφέρειας ...% πλευράς 0,60 cm. από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    

AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον 

διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 

και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά 

ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως 

κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων . Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια 

θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 
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βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις 

πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης δύο ετών. 

  

2. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων -Κίνδυνος κατωφέρεια Κ4 

Πινακίδα Κ4  ανωφέρειας....% πλευράς 0,60 cm. από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 

3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 

0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ 

ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως 

κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια 

θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -, -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν 

τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

3. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων -Κίνδυνος από διέλευση άγριων ζώων  Κ19 

Πινακίδα Κ19 Κίνδυνος από διέλευση άγριων ζώων πλευράς 0,60 cm  από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με 

DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 

εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η 

πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -Προστατεύετε τις 

πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης δύο ετών. 

  

4. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων -Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό Κ20 

Πινακίδα Κ20 Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος 

πλευράς 0,60 cm AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II 

δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά 

γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων. Οι 

γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 

5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος 

Ρόδου -τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, 

σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

5. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων -Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία Κ30 

Πινακίδα Κ30 Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πλευράς 0,60 cm από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά 

γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι 

μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω 

πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -, -

τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα 

με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

6.Ρυθμιστική πινακίδα Ρ1 

Πινακίδα Ρ1 Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας πλευράς 0,60 cm από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με 

DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 
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εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η 

πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου τηλ.2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

     

7.Ρυθμιστική πινακίδα Ρ2 SΤΟΡ Φ 60 

Πινακίδα Ρ2 SΤΟΡ Φ60 ρυθμιστική πλευράς οκταγώνου 0,60 cm από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    

AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον 

διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 

και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά 

ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως 

κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων α. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα 

περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα 

θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -, -τηλ.2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

  

8. Ρυθμιστική πινακίδα Ρ7 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη 

με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-

06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την 

ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει:. Δήμος Ρόδου -, Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας η 

καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

9. Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ22 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που 

υπερβαίνει τα ....... 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ22 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων .Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ-Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή 

μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

10. Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ27 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου - -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας 

-η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

11. Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ28 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 
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2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -, -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή 

μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

12. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ39 Απαγορεύεται η στάθμευση 
Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ39 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου  -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας 

-η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

13. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ40 Απαγορεύεται η στάθμευση 
Πινακίδα ρυθμιστική  Ρ40 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων .Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου  -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας 

-η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

14. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή 

Πινακίδα ρυθμιστική  Ρ53 Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και 

την ΕΤΕΠ05-04-06-00 εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες 

,περικόχλια κ.λ.π. για την ανάρτηση των πινακίδων .Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη 

με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου  -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας 

-η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

15. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 21(0,45*0,45) Διάβαση Πεζών 

Πληροφοριακή Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 

3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς  

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 

εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την 

ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mmι και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή 

της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

16. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 23 (0,45*0,45)Μονόδρομος 

Πληροφοριακή Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 

3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς  

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 

εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την 

ανάρτηση των πινακίδων . Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mmι και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 
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φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου  -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή 

της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

17. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 24 (0,30*0,60) Μονόδρομος 

Πληροφοριακή Πινακίδα από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 

3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς  

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 

εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την 

ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mmι και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -, -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η 

καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

18. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 25 (0,45*0,45) οδός αδιέξοδη Πληροφοριακή Πινακίδα από επίπεδο 

φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 

3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς  

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1. με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 146 και την ΕΤΕΠ05-04-06-00 

εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα(σύμφωνα με DIN 50976)όπως κοχλίες ,περικόχλια κ.λ.π. για την 

ανάρτηση των πινακίδων. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mmι και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή 

της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

19.Ιστοί 1 1/2" 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", 

dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-

07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 

  

20.Ιστοί 3" 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3", dεξ = 

89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 

"Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών , από τον ανάδοχο , θα γίνει σε δυο χρόνους και η πρώτη παράδοση 

εντός ολίγων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με fax , από τη Δ/νση Προμηθειών . 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται , με υπεύθυνη δήλωση του, να αναφέρει το fax στο οποίο θα δίνονται 

οι παραγγελίες. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιεί, με δικά του μέσα , τη φόρτωση, μεταφορά και 

εκφόρτωση των υλικών, σε χώρο που θα του υποδειχθεί. 

 

3. Ειδικοί όροι 
1.Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης , κατ’αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, που 

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί ,μετά από 

αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή ,η αλλαγή του εργοστασίου , με απόφαση του αρμόδιου ,για την 

διοίκηση του φορέα , οργάνου ,μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

2.Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικά έγγραφα ,με τα αποτελέσματα εργαστηριακού 

ελέγχου δειγμάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή με 

ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας ,αναγνωρισμένα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.Τα αναφερόμενα στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά. Σαφώς 

χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουμένων ,κατά περίπτωση ,είναι επιθυμητά.  
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Η Προμήθεια των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε ποσότητες που θα ζητούνται κάθε φορά από την Δ/νση 

Τεχνικών Έργων, θα συνοδεύονται δε κάθε φορά από επίσημα πιστοποιητικά όσον αφορά την ποιότητά 

τους. 

Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής θα ειδοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής σε χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία παραλαβής. 

Η μεταφορά θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου Προμηθευτή. 

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται με fax , από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον 

προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες ποινές από τον 

Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα. 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΠΚΜ να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής φέρει 

αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την 

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που 

προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε. 

Τα προμηθευόμενα υλικά κάθε φορά θα παραδίδονται σε τοποθεσία που θα του αποδείχνεται από την Δ/νση 

Τεχνικών Έργων, σε κατάλληλη συσκευασία που ορίζουν οι κανόνες ασφαλείας για αντίστοιχα υλικά για 

την μεταφορά και αποθήκευσή τους.  

 

Η Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα των 

υπό παράδοση υλικών και να τα στέλνει για εξέταση στα αρμόδια εργαστήρια ( Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έξοδα του αναδόχου όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΟΜΑΔΑ Ι 
 

      

Α ΚΙΝΔΥΝOY cpv ΤΕΜ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 Κ3(Επικινδυνη κατωφέρεια ) 

34992200-9 

10,00 20,00 €          200,00 €  

2 Κ-4(Επικυνδυνη ανωφέρεια ) 10,00 20,00 €          200,00 €  

3 Κ-19 Κίνδυνος διέλευσης αγριων ζωων 20,00 20,00 €          400,00 €  

4 K-20(Kίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στη ν οδό) 30,00 20,00 €          600,00 €  

5 Κ-30(Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία) 25,00 20,00 €          500,00 €  

  Α ΣΥΝΟΛΟ           1.900,00 €  

Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΤΕΜ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

6 Ρ-1(Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας) 

34992200-9 

200,00 20,00 €      4.000,00 €  

7 Ρ-2(Υποχρεωτική διακοπή πορείας) 200,00 25,00 €      5.000,00 €  

 8 Ρ-4(Προειδοποιητικη για αδιέξοδο) 10,00 20,00 €          200,00 €  

 9 Ρ-5( Προειδοποιητικη για αδιέξοδο) 10,00 20,00 €          200,00 €  

10 Ρ-7(Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα οχήματα) 180,00 20,00 €      3.600,00 €  

11 
Ρ-22 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους 
που υπερβαίνει τα …… 

10,00 20,00 €          200,00 €  

12 Ρ-27(Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) 144,00 20,00 €      2.880,00 €  

13 Ρ-28(Απαγορεύεται η δεξια στροφή) 150,00 20,00 €      3.000,00 €  

14 Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 150,00 20,00 €      3.000,00 €  

15 Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 100,00 20,00 €      2.000,00 €  

16 Ρ-53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή 30,00 20,00 €          600,00 €  

  Β ΣΥΝΟΛΟ         24.680,00 €  

Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ  Μ2 ΤΙΜΗ/Μ2  ΣΥΝΟΛΟ  

17 Π-21(0,45*0,45) 

34992200-9 

40,00 20,00 €          800,00 €  

18 Π23 (0,45*0,45) 40,00 20,00 €          800,00 €  

19 Π24 (0,30*0,60) 40,00 20,00 €          800,00 €  

20 Π25 (0,45*0,45) 30,00 20,00 €          600,00 €  

  Γ ΣΥΝΟΛΟ           3.000,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι         29.580,00 €  

  ΟΜΑΔΑ ΙΙ  ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

21 ΙΣΤΟΙ 1 1/2" 
34928472-7 

400 15,00 €      6.000,00 €  

22 ΙΣΤΟΙ 3" 400 32,00 €    12.800,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ         18.800,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  Ι+ΙΙ         48.380,00 €  

  ΦΠΑ  24%      11.611,20 €  

 
Ποσό στρογγυλοποίησης  

  
             8,80 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        60.000,00 €  

  

 

     
  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση της πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

638/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ8ΣΩ1Ρ-8ΘΛ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πίστωση στο σχετικό  Κ.Α. 30-6699.0002 όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 

πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 
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ΘΕΜΑ 9o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 640 / 2017 (ΑΔΑ: Ω7ΟΤΩ1Ρ-ΛΓ0) 

Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Τμήμα 1: “Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών” και Tμήμα 2: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο 

του έργου “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens΄ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”». 

(Εισήγηση τμήμ.  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/88829/26-10-2017) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/88829/26-10-2017, μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής 

και αξιολόγησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

Θέμα :   Έγκριση πρακτικού No 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την 

ανάθεση με τίτλο: 

« Τμήμα 1: “Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών”   

   Tμήμα 2: “ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού”  

στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ active involvement in the development of 

Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: 

«Τμήμα 1: “Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών”  Tμήμα 2: “ 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να 

υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου 

Ρόδου: 

1) Πανάς Χρήστος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών, ως πρόεδρος 

2) Παρσωτάκης Κων/νος, Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος.  

3) Αρνά Ευφημία, ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, ως 

τακτικό μέλος.  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 384/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη διενέργεια 
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του 1
ου

 σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση και  αξιολόγηση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά») του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/66882/24-

8-2017 διακήρυξης του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 473/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής, ο πρόεδρός 

της κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

 Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό 45350 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός  ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος»  και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα προσφορές από τους παρακάτω 

οικονομικούς φορείς: 

α/α Οικονομικός Φορέας α/α προσφοράς 

στο σύστημα 

1 

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» 

75070 

 

2 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» 

73727 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέλαβε τους έντυπους φακέλους προσφορών των ανωτέρω εταιρειών για 

τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπιστώνοντας ότι και οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα έντυπο 

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

2.12.7.2 της διακήρυξης. 

  Έπειτα τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά στο σύστημα τα διαπιστευτήρια και 

αποσφράγισαν τους ηλεκτρονικούς υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των 

προσφορών των συμμετεχόντων.  

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά είτε για το τμήμα 1, είτε για το τμήμα 2, είτε και για τα δύο τμήματα του έργου. 

 H επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

Α) Ο φάκελος με α/α στο σύστημα 75070 της εταιρείας «AMCO A.B.E.E.» περιείχε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά για την ανάληψη του τμήματος 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» του έργου  

 
1. Την με αρ. 850ILG1741361 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.  

2. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

3. Το με αρ. πρωτ. 2851/13-9-2017 πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο  

4. Κατάλογο παρόμοιων έργων (4 ολοκληρωμένα έργα) 

5. Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής – Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και αντίγραφα των συμβάσεων για 

την εκτέλεση των παραπάνω έργων 

 Η με αρ. 309/2015 απόφ. Ο.Ε. περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Ορ. Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 

24715/28-8-2014 σύμβαση του έργου ««Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών για 

δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας και οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους Δήμους 

Βύρωνα και Ηλιούπολης» 

 Η με αρ. 320/2014 απόφ. Δ.Σ. περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Ορ. Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 

43712/17-7-2013 σύμβαση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού (equipment) στο πλαίσιο του έργου 

EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS»  

 Το από 7-2-2014  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 15672/17-6-2013 σύμβαση 

του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος EASY TRIP » 

 Το με αρ. πρωτ. 33035/3524/27-7-2015 Πρωτόκολλο Ορ. Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 72680/9-12-

2013 σύμβαση του έργου «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις 

μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – 

“ευφυής μετακίνηση’’» 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Υπεύθυνη Δήλωση ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων στον πίνακα 

έργων 

7. Παρουσίαση της εταιρείας: (Γενικά στοιχεία της εταιρείας, ιστορικό-βήματα ανάπτυξης, εταιρική δομή 

συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος, τομείς & δραστηριότητες της εταιρείας, υλικοτεχνική 

υποδομή, διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό, πελατολόγιο, περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών) 

8. Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού και λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και διάθεσης εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

9. Πιστοποιητικό  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 

ISO 9001:2008 

10. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2004. 

11. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και  

ISO 14001:2004 

12. Πίνακα Στελεχών ομάδας έργου 

13. Υπεύθυνη δήλωση ακριβείας στοιχείων του πίνακα στελέχωσης της ομάδας έργου 

14. Βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας έργου 

15. Υπεύθυνες δηλώσεις μελών ομάδας έργου 

16. Πίνακα με την αναφορά ότι δε θα χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι στην υλοποίηση του τμήματος 2 του 

έργου  

17. Τεχνική Περιγραφή της προσφερόμενης λύσης για την υλοποίηση του τμήματος 2 του έργου (περιγραφή 

του υπό προμήθεια εξοπλισμού, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, χρονοδιάγραμμα-φάσεις-

παραδοτέα, οργανωτική δομή διοίκησης και υλοποίησης του έργου (ομάδα έργου), μεθοδολογία 

διοίκησης και διαχείρισης έργου, συμπληρωμένοι πίνακες συμμόρφωσης, πίνακες οικονομικής 

προσφοράς χωρίς τιμές) 

18. Τεχνικά φυλλάδια 

19. Υπεύθυνη δήλωση ακριβείας στοιχείων τεχνικών φυλλαδίων 

20. Πίνακα με α) τα περιεχόμενα του ψηφιακού υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής / Τεχνική 

Προσφορά», β)τις απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και γ) τις απαντήσεις 

στους πίνακες συμμόρφωσης    

 

Β) Ο φάκελος με α/α στο σύστημα 73727 της εταιρείας «DOTSOFT A.E.» περιείχε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά για την ανάληψη του τμήματος 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής   Υποστήριξης και 

ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών» του έργου 

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ανάθεση του τμήματος 1 του έργου 

2. Την με αρ. 560227/8-9-2017 εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

3. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) της DOTSOFT A.E. 

4. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της DOTSOFT A.E. με θέμα την έγκριση συμμετοχής 

της εταιρείας στο διαγωνισμό  

5. Το με αρ. πρωτ. 254374/29-3-2017 πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο  

6. Κατάλογο παρόμοιων έργων (4 ολοκληρωμένα έργα που αφορούν ολοκληρωμένα συστήματα 

πληροφόρησης οδηγών για συνθήκες κίνησης και πληροφόρησης επιβατών για δημόσιες 

συγκοινωνίες & 9 που αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης και δράσης δημοσιότητας διακρατικού 

έργου) 

7. Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής – Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και αντίγραφα των 

συμβάσεων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων: 

 Η με αρ. πρωτ. οικ 128921/6318/17-12-2015  έγκριση πρακτικού ΕΠΠΕ & η από 14-10-

2015 σύμβαση έργου  «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης 

πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και 

μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο "Passengers and logistics information Exchange 

System" με ακρωνύμιο ARGES» INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 Το από 10-11-2014 πρακτικό οριστικής παραλαβής & η από 10-11-2014 σύμβαση του 

έργου «Ανάπτυξη Μεσογειακής Πλατφόρμας Κρουαζιέρας και αξιολόγηση των 

τεχνολογικών εφαρμογών και συστημάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου 

FutureMED»  MED -2007-2013 

 Η από 13-9-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αναδόχου & το από 1-12-2015  ιδιωτικό 

συμφωνητικό υπεργολαβίας του έργου «Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και 

ορθοφωτοχάρτη υποβάθρου για τις ανάγκες του έργου “Passengers and logistics 

information Exchange System” με ακρωνύμιο ARGES». 

 Η από 31-3-2015 βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αναδόχου & η από 10-6-2015 σύμβαση 
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υπεργολαβίας του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και 

λογισμικού για το έργο "MEDNET"» της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»  

 Η με αρ. πρωτ. 2826/10-12-2016 βεβαίωση καλής εκτέλεσης & η από 10-6-2015 σύμβαση 

του έργου «Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης, δημοσιότητας και διοργάνωσης σεμιναρίου» 

στο πλαίσιο του Έργου “TERRA-MED”» - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007 - 2013  

  Η με αρ. πρωτ. 503/2-12-2015 βεβαίωση καλής εκτέλεσης & η με αρ. πρωτ. 815/24-2-2015 

σύμβαση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SMART 

SPECIALIZATION”» - INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007- 2013  

 Το από 29-12-2016 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής & η με αρ. 2/6-3-2015 σύμβαση του 

έργου «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του έργου “ENERGY 

MONITORING AND CONTROL SYSTEM - ENERGY”» - ΙNTERREG ΕΛΛΑΔΑ-

ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013  

 Τα από 22-7-2016 και 31-10-2016 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής & η από 

20-11-2015 σύμβαση του έργου «Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Πιλοτικής 

Δράσης, την Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης και την Παροχή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη της Οικονομικής Διαχείρισης και 

Υλοποίησης του Έργου “NETWORK CREATION AND PROMOTION OF CASTLES - 

NETCASTLE” που έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Αλβανία 2007–2013» 

 Τα 6528/16-3-2016, 10092/22-4-2016, 9936/21-4-2016 πρωτόκολλα παραλαβής και οι 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης & η με αρ. πρωτ. 36405/23-12-2015 σύμβαση του 

έργου «Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC 

Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης»  

 Οι από 15/9/2015 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης & η με αρ. πρωτ. 21242/7-8-2015 σύμβαση 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση των δράσεων 2.2 

Δημιουργία ιστοσελίδας, 2.3 Προμήθεια προωθητικού υλικού, 2.4 Συμμετοχή στο τελικό 

φόρουμ «Municipal road network and safety on the road» στο Χάσκοβο και 2.5 

Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου και μετακινήσεις, του έργου “Roads Open Access to 

Deliver Safety – SAFE ROADS”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013»  

 Η με αρ. πρωτ. 4873/16-2-2016 βεβαίωση καλής εκτέλεσης & η από 7-5-2014 σύμβαση του 

έργου «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης & Προμήθεια Εξοπλισμού 

του έργου “PILOT OPERATION OF THE MUNICIPAL INTEGRATED SOLID WASTE 

MANAGEMENT SYSTEM”» - INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013  

 Η με αρ. πρωτ.33270/13901/6-4-2015 χορήγηση βεβαίωση καλής εκτέλεσης & η από 21-2-

2014 σύμβαση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMARTCUL2RE» - INTERREG 

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013  

 Η με αρ. πρωτ.4215/19-9-2014 βεβαίωση καλής εκτέλεσης & η με αρ. πρωτ. 1045/8-7-2013 

σύμβαση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΖΕΝ» 

8. Υπεύθυνη Δήλωση ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων  

στον πίνακα έργων 

9. Πίνακα υπεργολάβων για την υλοποίηση του τμήματος 1 του έργου  

(2 υπεργολάβοι: «AMCO A.B.E.E» και «SWARCO HELLAS A.E.» ) 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της DOTSOFT AE για τους υπεργολάβους και  

τις υπηρεσίες που θα παράσχουν. 

11. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) της AMCO A.B.E.E. 

12. ΦΕΚ 7187/11-7-2014 «Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των στοιχείων της AMCO 

A.B.E.E 

13. ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου της AMCO A.B.E.E. ότι η εταιρεία πληροί τα αντικειμενικά 

κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 

του ως ν.4412/2016 
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14. ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου της AMCO A.B.E.Ε. για το αντικείμενο των υπηρεσιών  που θα 

παρέχει ως υπεργολάβος στην «DOTSOFT A.E.» και ότι θα επιτρέπει στην εταιρεία 

«DOTSOFT A.E.» να επικαλεσθεί και να υποβάλλει πίνακα παρόμοιων έργων συνοδευόμενο 

από τα σχετικά έγγραφα για την επιτυχή υλοποίησή τους, που εκδόθηκαν στο όνομα της 

«AMCO ABEE» αναφορικά με την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας και να βασιστεί σε 

τέτοιες συστάσεις δια της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας της «AMCO ABEE» στην 

DOTSOFT A.E.  

15. Κατάλογο παρόμοιων έργων της εταιρείας ΑMCO A.E. (4 ολοκληρωμένα έργα)   

16. Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής – Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και αντίγραφα των 

συμβάσεων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων: 

 Η με αρ. 309/2015 απόφ. Ο.Ε. περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Ορ. Παραλαβής & η με αρ. 

πρωτ. 24715/28-8-2014 σύμβαση του έργου ««Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης 

επιβατών για δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας και οδηγών για διαθέσιμες θέσεις 

στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης» 

 Η με αρ. 320/2014 απόφ. Δ.Σ. περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Ορ. Παραλαβής & η με αρ. 

πρωτ. 43712/17-7-2013 σύμβαση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού (equipment) στο 

πλαίσιο του έργου EASY TRIP : GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS»  

 Το από 7-2-2014  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 15672/17-6-2013 

σύμβαση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

EASY TRIP » 

 Το με αρ. πρωτ. 33035/3524/27-7-2015 Πρωτόκολλο Ορ. Παραλαβής & η με αρ. πρωτ. 

72680/9-12-2013 σύμβαση του έργου «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης 

οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω 

πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – “ευφυής μετακίνηση’’» 

17. Υπεύθυνη Δήλωση της AMCO A.B.E.E ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των 

αναγραφόμενων στοιχείων  στον πίνακα έργων 

18. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) της SWARCO HELLAS A.E. 

19. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της SWARCO HELLAS A.E. με θέμα την έγκριση 

συμμετοχής της εταιρείας στο διαγωνισμό 

20. ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου της SWARCO HELLAS A.E. ότι η εταιρεία πληροί τα 

αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74 του ως ν.4412/2016 

21. ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου της SWARCO HELLAS A.E. για το αντικείμενο των υπηρεσιών  

που θα παρέχει ως υπεργολάβος στην «DOTSOFT A.E.» τη διάθεση πόρων (τεχνικά μέσα, 

ανθρώπινους πόρους, εμπειρία, τεχνογνωσία) καθ’ όλη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.  

Ότι, η συνεργασία των στελεχών της εταιρείας με την εταιρεία DOTSOFT A.E. τελεί εν γνώση 

της εταιρείας και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού της εταιρείας από εκείνους 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.12.4 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

22. Πιστοποιητικό  εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 

23. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2004. 

24. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO/ΙΕC 27001:2013 

25. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 

26. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015,  ISO 14001:2004,  ISO 27001:2013 & ΕΛΟΤ EN ISO 1435:2009 

27. Υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών των 3 προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων  

28. Ισολογισμό έτους 2014 

29. Ισολογισμό έτους 2015 

30. Ανακοίνωση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την 

καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων έτους 2014 

31. Ανακοίνωση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την 

καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων έτους 2015 

32. Βεβαίωση πληρωμής τελών για την δημοσίευση του ισολογισμού έτους 2014 

33. Βεβαίωση πληρωμής τελών για την δημοσίευση του ισολογισμού έτους 2015 
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34. Πίνακας Στελεχών ομάδας έργου  

(12 άτομα – υπεύθυνος έργου : πολιτικός μηχανικός – συγκοινωνιολόγος)  

35. Υπεύθυνη δήλωση ακριβείας στοιχείων του πίνακα στελέχωσης της ομάδας έργου 

36. Βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας έργου 

37. Υπεύθυνες δηλώσεις μελών ομάδας έργου 

38. Υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για την ύπαρξη συμφωνίας 

συνεργασίας με το κάθε μέλος της ομάδας έργου για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 

υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης  

39. Τεχνική Προσφορά (παρουσίαση εταιρείας, προφίλ υπεργολάβων, κατανόηση και περιβάλλον 

του έργου, αρχιτεκτονική συστήματος, περιγραφή προτεινόμενης λύσης, μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου, μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας, χρονοδιάγραμμα-φάσεις-

παραδοτέα, οργανωτική δομή διοίκησης και υλοποίησης του έργου, μεθοδολογία διοίκησης, 

τρόπος αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων, πίνακες συμμόρφωσης, πίνακες οικονομικής 

προσφοράς χωρίς τιμές, prospectus) 

40. Εγχειρίδιο χρήστη συστήματος FLASH  

41 Εγχειρίδιο χρήστη FlashΝet 

 Πίνακας με τα περιεχόμενα του ψηφιακού υποφακέλου «Διακιολογητικά συμμετοχής / 

Τεχνική Προσφορά» και τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους έντυπους φακέλους των προσφερόντων με τα στοιχεία και 

τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και τα έλεγξε ως προς την απαιτούμενη ταύτισή 

τους με τα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα. 

 Η Επιτροπή σε διαδοχικές συνεδριάσεις που όρισε ο Πρόεδρος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προέβη στα εξής: 

Έλεγξε την ορθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά και εντύπως από τους 2 διαγωνιζόμενους και εξέτασε τη συμμόρφωση τους με τους όρους της 

με αρ. πρωτ. 2/66882/24-8-2017 διακήρυξης.   

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλεγξε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και των δύο 

συμμετεχόντων με αποστολή προς του εκδότες τους επιστολής περί της γνησιότητας αυτών. Η Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. έδωσε θετική απάντηση για τη με αρ. 850ILG1741361 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 

«AMCO A.B.E.E.» ενώ το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης  για τη με αρ. 560227/8-9-2017 εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής της DOTSOFT A.E. 

 Διαπίστωσε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών από τη διακήρυξη τα οποία είναι σωστά ως προς το περιεχόμενό τους και σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και κατά συνέπεια ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 

διαγωνισμό. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζόμενων εταιρειών.  

Αφού έλεγξε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της 

Διακήρυξης και προχώρησε στην βαθμολόγησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους 

συντελεστές βαρύτητας που ορίζονται στην παράγραφο 2.18.1 Ι της διακήρυξης του διαγωνισμού, ως εξής:  

 

Τεχνική προσφορά της  

«AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  

για το Τμήμα 2 του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού»  

με α/α προσφοράς στο σύστημα 75070 
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Kριτή-

ριο 
Περιγραφή κριτηρίου αξιολόγησης 

Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Βαθμολογία 

Κ 

(100-120 Βαθμ) 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Κ1 
Οργάνωση, διοίκηση, πληρότητα 

ομάδας έργου αναδόχου 
25 105 26,25 

Κ2 
Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού – 

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης 40 100 40,00 

Κ3 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

μετά την ολοκλήρωση του έργου 
20 100 20,00 

Κ4 Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης 

σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές 

15 110 16,50 

Άθροισμα Βαθμολογίας κριτηρίων 100   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 102,75 

 

Κριτήριο Κ1: Η προτεινόμενη ομάδα έργου σύμφωνα με τα βιογραφικά των μελών της 

διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα για τη σωστή υλοποίηση του Έργου 

ενώ παράλληλα διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στη σχεδίαση και την υλοποίηση Συστημάτων Ευφυών 

Μεταφορών. Η οργανωτική Δομή της ομάδας έργου και η προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και 

διαχείρισης του έργου υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίησή του. Γι το λόγο αυτό η 

προσφορά της «AMCO A.B.E.E.» βαθμολογήθηκε με 105. 

Κριτήριο Κ2: Όπως προκύπτει από τους πίνακες συμμόρφωσης, τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού, τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης, την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης του εξοπλισμού, τον προτεινόμενο 

τρόπο διασύνδεσης με το λογισμικό υπολογισμού χρόνου διέλευσης καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο 

διασύνδεσης με τα υφιστάμενα λογισμικά, η προσφορά της «AMCO A.B.E.E.», καλύπτει απόλυτα τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές προδιαγραφές του εξοπλισμού γι’ αυτό βαθμολογήθηκε 

με 100. 

Κριτήριο Κ3: Οι προτεινόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 12 μήνες μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου,  τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας 

και διασύνδεσης, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή Προσφερόμενης 

Λύσης»  καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες στη διακήρυξη και βαθμολογήθηκαν με 100. 

Κριτήριο Κ4: Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται επαρκώς στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή 

Προσφερόμενης Λύσης» στην προμήθεια εξοπλισμού, στις λοιπές υπηρεσίες (εγκατάσταση, διασύνδεση με 

υφιστάμενα συστήματα, υπηρεσίες εγγύησης – συντήρησης, εκπαίδευση) στη μεθοδολογία διαχείρισης και 

υλοποίησης του έργου, σε χρονοδιάγραμμα-φάσεις-παραδοτέα, υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα στη 

διακήρυξη. Γι’ αυτό το λόγο η προσφορά της «AMCO A.B.E.E.» βαθμολογήθηκε με 110. 

 

Τεχνική προσφορά της  

«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» 

για το Τμήμα 1 του έργου «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων 

εφαρμογών»  

με α/α προσφοράς στο σύστημα 73727 

 

Kριτή-

ριο 
Περιγραφή κριτηρίου αξιολόγησης 

Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Βαθμολογία 

Κ 

(100-120 Βαθμ) 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Κ1 

Ορθότητα αντίληψης 

προσφέροντος για το αντικείμενο 

και τις απαιτήσεις του έργου 

20 100 20,00 

Κ2 
Οργάνωση, διοίκηση, πληρότητα 

ομάδας έργου αναδόχου 20 110 22,00 
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Κ3 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

μετά την ολοκλήρωση του έργου 
10 100 10,00 

Κ4 Ανάλυση – εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας 

υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της 

20 110 22,00 

Κ5 Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης 

σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές 

20 110 22,00 

Κ6 Καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης 

και διοίκησης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
10 105 10,50 

Άθροισμα Βαθμολογίας κριτηρίων 100   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 106,50 

Κριτήριο Κ1: Στην τεχνική προσφορά της «DOTSOFT A.E.» προκύπτει μέσα από την περιγραφή της 

υφιστάμενης πλατφόρμας δίαυλος, της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη της Ρόδου, του έργου Μοτivate, 

των συγκοινωνιακών τεχνικών για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την αρχιτεκτονική του συστήματος 

ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία έχει  αντιληφθεί πλήρως και αποτυπώσει το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του 

έργου γι’ αυτό και βαθμολογήθηκε με 100. 

Κριτήριο Κ2: Η προτεινόμενη ομάδα έργου σύμφωνα με τα βιογραφικά των μελών της 

διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα για τη σωστή υλοποίηση του Έργου 

ενώ παράλληλα διαθέτει ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και πληροφόρησης για 

συνθήκες κίνησης και δημόσιες συγκοινωνίες. Η οργανωτική Δομή της ομάδας έργου και η προτεινόμενη 

μεθοδολογία διοίκησης και διαχείρισης του έργου υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την επιτυχή 

υλοποίησή του. Γι’ αυτό το λόγο αυτό η προσφορά της «DOTSOFT A.E.» βαθμολογήθηκε με 110. 

Κριτήριο Κ3: Οι προτεινόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 12 μήνες μετά την οριστική παραλαβή 

του έργου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά»  καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και βαθμολογούνται με 100. 

Κριτήριο Κ4: Στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» περιγράφονται τα βασικά μοντέλα και οι απόψεις που 

χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, αναλύονται τα στάδια υλοποίησης του έργου, η 

μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας και τα εργαλεία υποστήριξης του έργου (MS Project). Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία υλοποίησης υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του έργου γι’ αυτό και βαθμολογήθηκε με 110. 

Κριτήριο Κ5: Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται επαρκώς στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» α) στην 

μελέτη εφαρμογής και αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος, β) στην ανάπτυξη, έλεγχο και 

ολοκλήρωση υποσυστημάτων και εφαρμογών, γ) στην αξιολόγηση της πλατφόρμας του ΜΟΤΙVATE από 

την εφαρμογή στην περιοχή της Ρόδου, γ) στην πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση χειριστών, δ) στις 

υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης επικοινωνίας και προετοιμασίας τοπικών τεχνικών συναντήσεων, σε 

χρονοδιάγραμμα-φάσεις-παραδοτέα, καλύπτοντας πλήρως τα απαιτούμενα στη διακήρυξη. Γι’ αυτό το λόγο 

η προσφορά της «DOTSOFT A.E.» βαθμολογήθηκε με 110. 

Κριτήριο Κ6: Το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης όλων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως διεξοδικά 

αναλύεται και περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά» υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

και γι’ αυτό βαθμολογήθηκε με 105. 

Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων και την εξαγωγή της συνολικής σταθμισμένης 

βαθμολογίας της κάθε τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, συνοψίζοντας στα παρακάτω: 

 Η προσφορά  (με α/α: 73727) της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» 

 για το Τμήμα 1  «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών» 

κρίνεται αποδεκτή και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης,  με  συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 106,50.  
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 Η προσφορά  (με α/α: 75070) της εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  

     για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» κρίνεται αποδεκτή και υπερκαλύπτει τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τα  κριτήρια αξιολόγησης, με  συνολική σταθμισμένη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 102,75.  

 Μετά τα παραπάνω ομόφωνα η Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης γνωμοδοτεί προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για την 

1) αποδοχή της τεχνικής προσφοράς (με α/α: 73727) της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«DOTSOFT A.E.» για το Τμήμα 1 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων 

εφαρμογών» με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία  106,50.  

και της τεχνικής προσφοράς  (με α/α: 75070) της εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. 

«AMCO A.B.E.E.» για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» με  συνολική σταθμισμένη 

βαθμολογία 102,75.  

2) τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο (αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος: 45350 για την ανάθεση με τίτλο «ΤΜΗΜΑ 

1: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” και ΤΜΗΜΑ 2: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” στο πλαίσιο του 

έργου 

  “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans 

in Med Cities with Seasonal Demand”» 

 της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.», με α/α προσφοράς 73727,  για 

το Τμήμα 1  «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών»  

 και της εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  με α/α 

προσφοράς 75070,  για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

      Την με αρ. 2/88829/26-10-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, 

      Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά και την 

τροποποίηση από τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/6.12.2016). 

 Το  Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Το Νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

 Το Νόμο 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

 Τον Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ 9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει, 

 Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 
ης

/12/2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον 

αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων, 
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 Το Νόμο 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε ιδίως με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/10.11.2005), και ισχύει, 

 Την με αριθ. 473/2017 (Α.Δ.Α.: 7Φ5ΧΩ1Ρ-ΥΣΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει το 1
ο
 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Τμήμα 1: “Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών” και Tμήμα 2: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο 

του έργου “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens΄ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» και αποδέχεται την τεχνική προσφορά (με α/α: 

73727) της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» για το Τμήμα 1 

«Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών» με συνολική σταθμισμένη 

βαθμολογία  106,50.  

και την τεχνική προσφορά  (με α/α: 75070) της εταιρείας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. 

«AMCO A.B.E.E.» για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» με  συνολική σταθμισμένη 

βαθμολογία 102,75 

Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο (αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου 

«Οικονομική Προσφορά) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος: 45350 για την ανάθεση με 

τίτλο «ΤΜΗΜΑ 1: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” και ΤΜΗΜΑ 2: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” στο πλαίσιο του έργου 

  “ΜΟΤΙVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

 της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.», με α/α 

προσφοράς 73727,  για το Τμήμα 1  «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών»  

 και της εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  με 

α/α προσφοράς 75070,  για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 641 / 2017 (ΑΔΑ: 7Ι8ΠΩ1Ρ-0ΣΖ) 

Λήψη απόφασης για την παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ 2548/2017 

διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, 

Εφέτη, που αφορά το Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

με αρ. πρωτ. 2/89087/27-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/89087/27-10-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ 2548/2017 διαταγής πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, Εφέτη, που αφορά το Συμεών 

Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη.  

1. Ο Συμεών Κωνσταντόπουλος του Ιωάννη (ΑΦΜ 059678208), άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την 

από 6-6-2017 και με αριθμό καταχώρησης ΑΔΠ 232/9-6-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 
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Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τα με αριθμούς 

Α/12/2.8.2016, Α/21/1.12.2016, Α/26/24.2.2017, Α/30/28.4.2017 και Α/31/29.4.2017 τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών, ποσών 2.708,16 ευρώ, 11.105,99 ευρώ, 8174,08 ευρώ, 11.754,65 ευρώ και 3.333,12 ευρώ 

αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 37.076,00 ευρώ, τα οποία εξέδωσε σε 

βάρος του Δήμου Ρόδου από τη μεα ριθμό πρωτ. 2/53818/1.7.2016 σύμβαση που υπογράφτηκε ανάμεσα 

σαυτόν και το Δήμο Ρόδου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός πάρκων και παρτεριών 

Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδικός 35/6262.0004)», μετά την ανακήρυξή του ως μειδότη του πρόχειρου 

διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 899 και αριθμό πρωτ. 2/27353/12.4.2016 απόφαση του 

Δημάρχου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.   

2. Επί της αμέσως παραπάνω αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό ΔΔΠ 2548/2017 διαταγή πληρωμής 

του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, Εφέτη, με την οποία 

διατάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στο Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη, το ποσό των 37.076 

ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την πλήρη εξόφλησή 

της, ως επίσης και το ποσό των 319,30 ευρώ για δικαστική δαπάνη αυτού για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής. Παρά πόδας της διαταγής πληρωμής υπάρχει η από 16-10-2017 επιταγή προς εκτέλεση, με την 

οποία επιτάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στο Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη για κεφάλαιο το 

ποσό των 37.076 ευρώ, για δικαστική δαπάνη το ποσό των 319,30 ευρώ και για έκδοση απογράφου το ποσό 

των 80 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 37.475,30 ευρώ.  

3. Λόγω του ότι το παραπάνω έργο εκτελέστηκε κανονικά σύμφωνα με τη σύμβαση και το Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου εξέδωσε για κάθε τιμολόγιο βεβαίωση ότι οι εργασίες που αναφέρονται 

στο τιμολόγιο εκτελέστηκαν καλώς και ότι η δαπάνη του αντίστοιχου τιμολογίου ήταν εύλογη, ο Δήμος 

Ρόδου οφείλει πραγματικά το παραπάνω ποσό, το οποίο  δεν πληρώθηκε για τυπικούς λόγους. 

4. Εφόσον επομένως οφείλεται το παραπάνω ποσό στο Συμεών Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη, εισηγούμαι 

να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου εναντίον του και 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων 

του Δήμου Ρόδου και ταλαιπωρίας του αιτούντος, ο οποίος δεν έχει ευθύνη για τη μη πληρωμή των 

παραπάνω τιμολογίων».   

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

Επίσης ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος είπε ότι ο Συμεών Κωνσταντόπουλος δήλωσε 

εγγράφως ότι παραιτείται από τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα.    

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/89087/27-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου ανακοπή κατά της με αριθμό ΔΔΠ 2548/2017 διαταγής πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεωργίου Ρέκκα, Εφέτη, που αφορά το Συμεών 

Κωνσταντόπουλο του Ιωάννη και να καταβάλει σαυτόν μόνο το ποσό του κεφαλαίου, χωρίς τόκους, 

δικαστικά έξοδα και λοιπά γενικά έξοδα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                    Απόφ. Αρ: 642/ 2017 (ΑΔΑ: 6ΚΔΔΩ1Ρ-ΝΙΛ) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής άδειας μετάβασης στην Αθήνα για παράσταση στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 17-11-2017 και για τη συζήτηση της 10-10-2016 και με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 αγωγής της ανώνυμης 
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εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η 

ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.    

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

 με αρ. πρωτ. 2/89089/27-10-2017)  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/89089/27-10-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής άδειας μετάβασης στην Αθήνα για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 

17-11-2017 και για τη συζήτηση της 10-10-2016 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 43955/19-10-2016 και 

ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου 

και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.    

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 10-10-2016 και με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 αγωγής της, που απευθύνεται 

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά να της καταβάλει το ποσό των 853,31 ευρώ, με το νόμιμο τόκο 

από την επίδοση της αγωγής, που έγινε στις 24-10-2016, για ασφάλιστρα του με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΜ 

8124 αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER, σχολικό 26 θέσεων, του πρώην Δήμων Νότιας 

Ρόδου. Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 17-11-2017. 

2. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για 

την αγωγή της παραπάνω εταιρείας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους 

του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών στις 17-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 

και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη για 

την απόρριψη της παραπάνω αγωγής.  

3. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 16-11-2017 μέχρι 17-11-2017 για να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου κατά τη 

δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 17-11-2017, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 400 

ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου».   

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/89089/27-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την μετάβαση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στην 

Αθήνα στις 17-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 

για την παράστασή του στο Ειρηνοδικείο Αθηνών όπου θα συζητηθεί η από 10-10-2016 και με γενικό 

αριθμό κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2340/19-10-2016 αγωγή της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», 

που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παρέχει επίσης 

σαυτόν την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη 

συζήτηση της αγωγής αυτής, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 

απόρριψη της. 

 Β) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € εις βάρος του Κ.Α.10-6422.0001 με τίτλο «Οδοιπορικά 
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έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη Νομικού Συμβούλου του Δήμου στην 

Αθήνα στις 16 και 17-11-2017 για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 17-11-2017 για τη συζήτηση 

της από 10-10-2016 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 43955/19-10-2016 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 

2340/19-10-2016 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                 Απόφ. Αρ: 643/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΤΚ9Ω1Ρ-5ΣΒ) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για άδεια μετάβασης στην Αθήνα και παράστασης στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-11-2017 και για τη συζήτηση της από 10-12-2013 και με 

γενικό αριθμό κατάθεσης 17319520-12-2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 

αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.   

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

με αρ. πρωτ. 2/89088/27-10-2017) 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/89088/27-10-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για άδεια μετάβασης στην Αθήνα και παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών στις 1-11-2017 και για τη συζήτηση της από 10-12-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 

17319520-12-2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής 

εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.    

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», άσκησε εναντίον 

του Δήμου Ρόδου την από 10-12-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 17319520-12-2013 και αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής της 1-9-2015 και με αριθμό κατάθεσης 6248/1-10-2015 

αγωγής της που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά να της καταβάλει το 

ποσό των 113.711,90 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 21-6-2008, άλλως από τις 18-7-2011, άλλως από την 

επίδοση της αγωγής, που έγινε στις 31-12-2013. Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 1-

11-2017. 

2. Την καταβολή του παραπάνω ποσού ζητά η ενάγουσα για απαίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «SUPER SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» «SUPER SPORT Α.Ε.» που είχε 

εναντίον του πρώην Δήμου Ιαλυσού από το με αρθμό 4982/20-6-2008 τιμολόγιο που αφορά την πώληση 

διαφόρων οργάνων γυμναστικής, την οποία απαίτηση η εταιρεία αυτή εκχώρησε στην ενάγουσα.  

3. Για την παράσταση τη δική μου ή των συναδέλφων μου Θεόδωρου Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Στάγκα 

και Κων/νου Γιανακκού για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου για την 

αγωγή της παραπάνω εταιρείας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμάς, από κοινού η χωριστά 

στον καθένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να 

παραστούμε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου, να υποβάλουμε 

προτάσεις και γενικά να προβαίνουμε σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω αγωγής.  

4. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμάς της άδειας να 

μεταβούμε στην Αθήνα, όλοι ή ένας από εμάς, στις 31-10-2017 μέχρι 1-11-2017 για να παραστούμε στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 1-11-2017, αλλά και να 

αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 400 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου»..   

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

Στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος δήλωσε ότι τελικά θα 

μεταβεί ο ίδιος στην Αθήνα για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/89088/27-10-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Την με αριθμό 620/2017 (Α.Δ.Α.: 7Γ7ΣΩ1Ρ-5ΛΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την     

έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την μετάβαση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στην 

Αθήνα στις 1-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 

για την παράσταση του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όπου θα συζητηθεί η από 10-12-2013 και με 

γενικό αριθμό κατάθεσης 173195/20-12-2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής 

της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που στρέφεται κατά 

του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Παρέχει επίσης σαυτόν την 

εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της 

αγωγής αυτής, να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη της. 

Β) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € εις βάρος του Κ.Α.10-6422.0001 με τίτλο «Οδοιπορικά 

έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημητρίου Σαλαμαστράκη Νομικού Συμβούλου του Δήμου στην 

Αθήνα στις 31-10-2017 και 1-11-2017 για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-11-

2017 για τη συζήτηση της από 10-12-2013 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 17319520-12-2013 και αριθμό 

κατάθεσης δικογράφου 21841/20-12-2013 αγωγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών.  

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και αυτών που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας τακτικής συνεδρίασης. 

          

           

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        

 

      Σάββας Διακοσταματίου                                  Δράκος Στέφανος  

              Αντιδήμαρχος                                               

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Κορωναίος Ιωάννης 

 

 

 

2. Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

 

 

4. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
ivΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
viiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 

βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  

ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xviiΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xixΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
xxiiiΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xxivΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xxvΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
xxviΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
xxviiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xxviiiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xxixΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
xxx Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xxxiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xxxiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xxxiiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xxxivΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xxxvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxxviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxixΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xliΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xliiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xliiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
xlivΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
xlvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xlviΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xlviiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
xlviii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xlixΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
lΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
liΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
liiΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
liiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
livΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
lvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lviΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  

ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
lviiΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
lviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
lixΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
lxΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται 

με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
lxiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
lxiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


